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 الكتاب : الجدول في إعراب القرآن الكريم
 المؤلف : صافى محمود بن عبد الرحيم

 دار النشر /
 13عدد األجزاء / 

 ] الترقيم موافق للمطبوع [

 972، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 سورة الّنحل

 آية 391آياتها 
 [3( : آية 31) النحل]سورة 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
 (3أَتى َأْمُر اللَِّه َفال َتْستَ ْعِجُلوُه ُسْبحانَُه َوَتعالى َعمَّا ُيْشرُِكوَن )

 اإلعراب
لى الفتح المقّدر على األلف )أمر( فاعل مرفوع )الّله( لفظ الجاللة مبنّي ع«  3» )أتى( فعل ماض 

، )ال( ناهية جازمة )تستعجلوه( مضارع «  9» مضاف إليه مجرور )الفاء( رابطة لجواب شرط مقّدر 
مجزوم وعالمة الجزم حذف النون .. و)الواو( فاعل ، و)الهاء( ضمير في محّل نصب مفعول به 

عل محذوف ، و)الهاء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )تعالى( فعل ماض )سبحان( مفعول مطلق لف
)يشركون( مضارع مرفوع ، وعالمة «  1» مثل أتى ، والفاعل هو )عن( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 

 الرفع ثبوت النون ... و)الواو( فاعل.
___________ 

 ه محّقق الوقوع ، فكأنه وقع.( إّما على بابه وهو بمعنى قرب .. أو هو مستقبل معنى ألنّ 3)
 ( أو عاطفة لربط المسّبب بالسبب ..9)
 ( أو اسم موصول في محّل جّر ، والعائد محذوف أي يشركونه.1)

(31/972) 

 



 912، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 و المصدر المؤّول )ما يشركون( في محّل جّر بحرف الجّر متعّلق ب  )تعالى(.

 ال محّل لها ابتدائّية.« أمر الّله ... أتى » جملة : 
 في محّل جزم جواب شرط مقّدر أي : إن طلبتم األمر فال تستعجلوه.« ال تستعجلوه ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« )نسّبح( سبحانه ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« تعالى ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« ون يشرك» وجملة : 

 الفوائد
أَتى َأْمُر اللَِّه عّبر سبحانه عن المستقبل بالماضي إيذانا بوقوع أمره ولزوم تحقيقه ، وهذه من  - 3

 لطائف بالغة القرآن الكريم فتأمل.
بزمان أو يتعلق به  َتعالى هذا الفعل ناقص التصرف وقد قيل : الفعل من حيث أداؤه معنى ال يتعلق - 9

 قسمان : جامد ومتصرف.
 ألنه إذا تعلق بزمان كان ذلك داعيا الختالف صوره إلفادة حدوثه في زمان مخصوص.

 وإن لم يتعلق بزمان كان هذا موجبا لجموده على صورة واحدة.
» ، وكذلك المدح بالفعل « بئس » ، والذم بواسطة الفعل « عسى » من ذلك الترجي بواسطة الفعل 

، ثم التعجب ، كل ذلك ال يختلف باختالف الزمان ، ولذلك كانت أفعاله جامدة. وهو إما أن « نعم 
يالزم صيغة الماضي مثل عسى وليس ونعم وبئس وتبارك وتعالى. أو صيغة المضارع ، أو صيغة األمر 

 مثل هب وهات وتعال وهلّم في لغة تميم.

(31/912) 

 

 913، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [9( : آية 31]سورة النحل )

 (9فَات َُّقوِن ) يُ نَ زُِّل اْلَمالِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َأْن أَْنِذُروا أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ أَنَا
 اإلعراب

اّر ومجرور حال من )ينّزل( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )المالئكة( مفعول به منصوب )بالروح( ج
، «  9» ، )من أمره( جاّر ومجرور متعّلق بحال من الروح «  3» المالئكة أي مصحوبة بالوحي 

و)الهاء( ضمير مضاف إليه )على( حرف جّر )من( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )ينّزل( ، 
هاء( مضاف إليه )أن( حرف )يشاء( مثل ينّزل )من عباده( جاّر ومجرور حال من الموصول .. و)ال



، )أنذروا( فعل أمر مبنّي على حذف النون .. و)الواو( فاعل )أّن( حرف توكيد ونصب «  1» مصدرّي 
و)الهاء( ضمير في محّل نصب اسم أّن )ال( نافية للجنس )إله( اسم ال مبنّي على الفتح في محّل نصب 

نا( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع بدل من ، وخبر ال محذوف تقديره موجود )إاّل( حرف استثناء )أ
 الضمير المستكّن في الخبر.

 والمصدر المؤّول )أن أنذروا ...( في محّل جّر بدل من الروح.
والمصدر المؤّول )أنّه ال إله إاّل أنا ..( في محّل جّر بحرف جّر محذوف أي بأنه ال إله إاّل أنا .. متعّلق 

 ب  )أنذروا ..(.
 لجواب شرط مقّدر )اتّقون( مثل أنذروا ، و)النون( للوقاية ، و)الياء( المحذوفة مفعول به. )الفاء( رابطة

___________ 
 ( الروح جاء تفسيره : الوحي والقرآن وأرواح الخلق والرحمة والهداية وجبريل .. إلخ.3)
 ( أو متعّلق ب  )ينّزل( ومن للتبعيض.9)
 معنى القول ال بحروفه.( أو حرف تفسير ألّن التنزيل وحي فيه 1)

(31/913) 

 

 919، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها استئنافّية.« ينّزل ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« يشاء ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن(.« أنذروا ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر أّن.«  ال إله إاّل أنا» وجملة : 
ال محّل لها جواب شرط مقّدر أي إذا كان األمر كما ذكر من تنّزل المالئكة على « اتّقون » وجملة : 

 « . 3» األنبياء فاتّقون 
 [1( : آية 31]سورة النحل )

 (1َخَلَق السَّماواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ َتعالى َعمَّا ُيْشرُِكوَن )
 اإلعراب

ل ماض ، والفاعل هو )السموات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )األرض( )خلق( فع
معطوف على السموات بالواو منصوب )بالحّق( جاّر ومجرور حال من فاعل خلق )تعالى عّما يشركون( 

 « . 9» مّر إعرابها 
 ال محّل لها استئنافّية.« خلق ... » جملة : 



 استئنافّية. ال محّل لها« تعالى ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول االسمّي أو الحرفّي )ما(.« يشركون ... » وجملة : 

 [1إلى  1( : اآليات 31]سورة النحل )
ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن ) وَن ( َواأْلَْنعاَم َخَلَقها َلُكْم ِفيها ِدْف ٌء َوَمناِفُع َوِمْنها تَْأُكلُ 1َخَلَق اإْلِ

( َوَتْحِمُل أَْثقاَلُكْم ِإلى بَ َلٍد َلْم َتُكونُوا باِلِغيِه ِإالَّ 1( َوَلُكْم ِفيها َجماٌل ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن )5)
َوَيْخُلُق ما ال تَ ْعَلُموَن  ( َواْلَخْيَل َواْلِبغاَل َواْلَحِميَر لِتَ رَْكُبوها َوزِيَنة  7ِبِشقِّ اأْلَنْ ُفِس ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤٌف رَِحيٌم )

(1) 
___________ 

 ( أو إذا أردتم النجاة في اآلخرة فاتّقوني بتوحيدي.3)
 ( من هذه السورة.3( في اآلية )9)

(31/919) 

 

 911، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 اإلعراب

ب  )خلق( ، )الفاء( عاطفة  ، )من نطفة( جاّر ومجرور متعّلق«  3» )خلق اإلنسان( مثل خلق السموات 
)إذا( فجائية )هو( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )خصيم( خبر مرفوع )مبين( نعت لخصيم 

 مرفوع.
 ال محّل لها استئنافّية.« خلق ... » جملة : 

 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« هو خصيم ... » وجملة : 
لفعل محذوف على االشتغال يفّسره ما بعده أي خلق األنعام )خلقها(  )الواو( عاطفة )األنعام( مفعول به

مثل األول ، و)ها( ضمير مفعول به ، والفاعل هو )الالم( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق 
، )في( حرف جّر و)ها( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )دف ء( مبتدأ مؤّخر «  9» ب  )خلقها( 
فع( معطوف على دف ء بالواو مرفوع )الواو( عاطفة )فيها( مثل منها متعّلق ب  )تأكلون( وهو مرفوع )منا

 مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
___________ 

 ( السابقة.1( في اآلية )3)
اآلتية  1( يجوز الوقف في قوله خلقها ، فيتعّلق )لكم( بخبر مقّدم لدف ء ، وهذا يتوافق مع اآلية 9)

 أن يكون )لكم( حاال من دف ء ، و)فيها( خبر .. ... ويجوز



(31/911) 

 

 911، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها معطوفة على جملة خلق اإلنسان.« )خلق( األنعام ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« خلقها ... » وجملة : 
 « . 3» اف بيانّي ال محّل لها استئن« فيها دف ء ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة فيها دف ء.« منها تأكلون » وجملة : 

، )حين( ظرف «  9» )الواو( عاطفة )لكم فيها جمال( مثل لكم فيها دف ء ، خبر مقّدم ومبتدأ مؤّخر 
ين ، )تريحون( مثل تأكلون )الواو( عاطفة )حين تسرحون( مثل ح«  1» زمان منصوب متعّلق بجمال 

 تريحون.
 ال محّل لها معطوفة على جملة فيها دف ء.« لكم فيها جمال ... » وجملة : 
 في محّل جّر مضاف إليه.« تريحون ... » وجملة : 
 في محّل جّر بإضافة حين الثاني إليها.« تسرحون » وجملة : 

ه منصوب .. و)كم( )الواو( عاطفة )تحمل( مضارع مرفوع ، والفاعل هي أي األنعام )أثقالكم( مفعول ب
ضمير مضاف إليه )إلى بلد( جاّر ومجرور متعّلق ب  )تحمل( )لم( حرف نفي وجزم )تكونوا( مضارع 

ناقص ومجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... و)الواو( اسم تكون )بالغيه( خبر منصوب وعالمة النصب 
حال من الضمير المستكّن في  الياء ... و)الهاء( مضاف إليه )إاّل( أداة حصر )بشّق( جاّر ومجرور

بالغيه )األنفس( مضاف إليه مجرور )إّن( حرف مشّبه بالفعل )رّبكم( اسم إّن منصوب .. و)كم( ضمير 
 مضاف إليه )الالم( المزحلقة )رؤف( خبر إّن مرفوع )رحيم( خبر ثان مرفوع.

___________ 
 ( أو في محّل نصب حال من الهاء في )خلقها(. ].....[3)
 جوز أن يكون )لكم( حاال من جمال ، والعامل فيها معنى االستقرار.( ي9)
 ( أو متعّلق بنعت لجمال.1)

(31/911) 

 

 915، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها معطوفة على جملة فيها دف ء.« تحمل ... » وجملة : 
 في محّل جّر نعت لبلد.« لم تكونوا بالغيه ... » وجملة : 



 ال محّل لها استئناف تعليلّي.« إّن رّبكم لرؤوف ... » ملة : وج
، )الواو( عاطفة في المواضع األربعة )البغال ، الحمير( «  3» )الواو( عاطفة )الخيل( مثل األنعام 

اسمان معطوفان على الخيل منصوبان مثله )الالم( للتعليل )تركبوها( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
 النصب حذف النون .. و)الواو( فاعل ، و)ها( ضمير مفعول به.الالم ، وعالمة 

 والمصدر المؤّول )أن تركبوها ...( في محّل جّر بالالم متعّلق بفعل خلق المقّدر.
)تخلق( مثل تحمل ، والفاعل «  9» )زينة( مفعول ألجله منصوب معطوف على محّل المصدر المؤّول 

، والعائد محذوف أي تعلمونه )ال( نافية «  1» مفعول به هو )ما( اسم موصول مبنّي في محّل نصب 
 )تعلمون( مثل تأكلون.

 ال محّل لها معطوفة على جملة )خلق( األنعام.« )خلق( الخيل ... » وجملة : 
 « . 1» ال محّل لها معطوفة على جملة )خلق( الخيل « يخلق ... » وجملة : 
 )ما(. ال محّل لها صلة الموصول« تعلمون » وجملة : 

 الصرف : 
 )اإلنسان( ، اسم معروف ، أصله إنسيان ألن العرب قاطبة

___________ 
 ( يجوز أن يكون معطوفا على األنعام منصوبا مثله.3)
 ( أو مفعول مطلق لفعل محذوف : تنزيّنوا زينة بها.9)
 ( أو نكرة موصوفة في محّل نصب ، والجملة بعده نعت له.1)
 استئنافّية. ( يجوز أن تكون الجملة1)

(31/915) 

 

 911، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
قالوا في تصغيره أنيسيان ، فدّلت الياء األخيرة على الياء في تكبيره ، إاّل أنّهم حذفوها لّما كثر في  

يرا كالمهم ، جمعه الناس ، وإذا قالوا أنا سين فهو جمع بّين مثل بستان وبساتين ، وإذا قالوا أناسّي كث
فخّففوا الياء أسقطوا الياء التي تكون فيما بين عين الفعل والمه ، يبّين جواز أناسي ، بالتخفيف ، قول 

من النسيان ، وقد  -بكسر الهمزة  -العرب أناسية كثيرة ، والواحد إنسّي وأناس ، ووزن إنسيان إفعالن 
 ( من سورة البقرة.1حذفت الياء فقيل إنسان .. وانظر اآلية )

طفة( ، اسم لماء الرجل والمرأة ، جمعه نطف بضّم وفتح ونطاف بضم النون ، وال فعل للنطفة على )ن
 رأي أبي زيد.



)دف ء( ، في المختار : الدف ء نتاج اإلبل وما ينتفع به فهو اسم ، وهو السخونة اسم من دفئ يدفأ 
 باب طرب وسلم ، فالذكر دفئان واألنثى دفأى.

م الفاعل دفي ء وزان كريم بل وزان تعب. وفي القاموس الدف ء بالكسر وفي المصباح ال يقال اس
 ويحّرك نقيض حّدة البرد ، وزنه فعل بكسر فسكون.

 )جمال( ، مصدر جمل يجمل باب كرم ، وزنه فعال بفتح الفاء والعين.
 )أثقال( ، جمع ثقل ، اسم لمتاع المسافر ، وزنه فعل بفتحتين ، وأثقال وزنه أفعال.

 ، اسم على وزن فعل بفتحتين ، جمعه بالد وبلدان.)بلد( 
)شّق( ، اسم لنصف الشي ء ، والمعنى على المجاز أّي لم يكونوا بالغيه إاّل بنقصان قّوة النفس وذهاب 
نصفها. وفي المختار : الشّق أيضا المشّقة ، وقيل المفتوح الصدر والمكسور االسم ، وزنه فعل بكسر 

 فسكون.
 ( من سورة آل عمران.31آلية ))الخيل( ، انظر ا

 )البغال( ، جمع بغل ، اسم للحيوان المتوّلد بين الخيل والحمير ، وزنه فعل بفتح فسكون.

(31/911) 

 

 917، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
)الحمير( ، جمع الحمار اسم للحيوان المعروف ، وزنه فعال بكسر الفاء ، ويجمع أيضا على أحمرة 

 لهمزة وكسر الميم ، وحمر بضّمتين ، وحمور بضّم الحاء وحمرات بضّمتين ، ومؤنّثه بتاء.بفتح ا
 البالغة

التقديم : في قوله تعالى ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن وتقديم اإلراحة على السرح ، مع أنها متأخرة  -
أتم في استجالب األنس والبهجة ، في الوجود عنه ، لكونها أظهر منه في استتباع ما ذكر من الجمال و 

 إذ فيها حضور بعد غيبة ، وإقبال بعد إدبار على أحسن ما يكون ، مألى البطون حافلة الضروع.
 [2( : آية 31]سورة النحل )

 (2َوَعَلى اللَِّه َقْصُد السَِّبيِل َوِمْنها جائٌِر َوَلْو شاَء َلَهداُكْم َأْجَمِعيَن )
 اإلعراب

ة )على الّله( جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف خبر مقّدم )قصد( مبتدأ مؤّخر على حذف )الواو( استئنافيّ 
مضاف أي بيان قصد السبيل )السبيل( مضاف إليه مجرور )الواو( اعتراضّية )من( حرف جّر و)ها( 

ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )جائر( مبتدأ مؤّخر مرفوع ، وهو في األصل نعت لمنعوت 
ي سبيل جائر )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غير جازم )شاء( فعل ماض ، والفاعل هو محذوف أ



ومفعوله محذوف أي هدايتكم )الالم( واقعة في جواب لو )هداكم( فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر 
على األلف .. و)كم( ضمير مفعول به ، والفاعل هو )أجمعين( توكيد لضمير الخطاب في )هداكم( ، 

 « . 3» ب وعالمة النصب الياء منصو 
___________ 

 ( أو حال من الضمير المذكور ، منصوبة.3)

(31/917) 

 

 911، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها استئنافّية.« على الّله قصد ... » جملة : 

 ال محّل لها اعتراضّية.« منها جائر ... » وجملة : 
 محّل لها معطوفة على استئنافّية.ال « شاء ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم« هداكم ... » وجملة : 

 الصرف : 
)قصد( ، مصدر قصد بمعنى إقامة السبيل أو تعديل السبيل وليس مصدر )قصدته( بمعنى أتيته. وهو 

ه السالك ال مصدر يوصف به .. يقال سبيل قصد بمعنى قاصد أي مستقيم كأنّه يقصد الوجه الذي يؤمّ 
 يعدل عنه ، وزنه فعل بفتح فسكون.

)جائر( ، اسم فاعل من جار يجوز أي حاد عن االستقامة ، وزنه فاعل ، وفيه إبدال حرف العّلة الواو 
 همزة لمجيئه بعد ألف فاعل ، وهذا شأن اسم الفاعل من كّل فعل معتّل أجوف.

 [32( : آية 31]سورة النحل )
 (32ِمَن السَّماِء ماء  َلُكْم ِمْنُه َشراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن )ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل 

 اإلعراب
)هو( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول مبنّي في محّل رفع خبر )أنزل( فعل 

نصوب )الالم( ، )ما( مفعول به م«  3» ماض والفاعل هو )من السماء( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أنزل( 
 ، )من( حرف جّر و)الهاء(«  9» حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم 

___________ 
 ( أو حال من ماء ..3)
 ( يصّح الوقوف عند )لكم( ، فهو إذا نعت لماء ، )ومنه( خبر مقّدم للمبتدأ شراب.9)

(31/911) 



 

 912، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ير في محّل جّر متعّلق بحال من شراب )شراب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الواو( عاطفة )منه شجر( مثل ضم

 منه شراب ومعطوف عليه )فيه( مثل منه متعّلق بفعل )تسيمون( وهو مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
 ال محّل لها استئنافّية.« هو الذي ... » جملة : 

 ا صلة الموصول )الذي(.ال محّل له« أنزل ... » وجملة : 
 « . 3» في محّل نصب نعت لماء « لكم منه شراب » وجملة : 
 في محّل رفع نعت لشجر.« تسيمون » وجملة : 

 الصرف : 
)شجر( ، اسم جمع واحدته شجرة ، وهو ما قام على ساق من نبات األرض ، وجمع شجر أشجار 

 وشجراء وجمع شجرة شجرات ووزن شجر فعل بفتحتين.
 [31إلى  33( : اآليات 31النحل ) ]سورة

( 33ْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن )يُ ْنِبُت َلُكْم بِِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمراِت ِإنَّ ِفي ذِلَك آَليَة  ِلقَ 
ُم ُمَسخَّراٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِفي ذِلَك آَلياٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلوَن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجو 

 (31( َوما َذرََأ َلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتِلفا  أَْلوانُُه ِإنَّ ِفي ذِلَك آَليَة  ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن )39)
 اإلعراب

حرف جّر و)الهاء( ضمير في  )ينبت( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )لكم( متعّلق ب  )ينبت( ، )الباء(
 محّل جّر متعّلق ب  )ينبت( ، 

___________ 
 ( أو هي استئنافّية ال محّل لها لبيان فائدة الماء ، فهي استئناف بيانّي.3)

(31/912) 

 

 922، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
)الواو( عاطفة في المواضع األربعة و الباء سببّية ، والضمير يعود على الماء )الزرع( مفعول به منصوب 

)الزيتون ، النخيل ، األعناب( أسماء معطوفة على الزرع بحروف العطف منصوبة مثله )من كّل( جاّر 
ومجرور متعّلق بنعت لمنعوت محذوف أي وشيئا من كّل ... ومن تبعيضّية )الثمرات( مضاف إليه 

ّر )ذلك( اسم إشارة مبنّي في محّل جّر متعّلق )في( حرف ج -ناسخ  -مجرور )إّن( حرف مشّبه بالفعل 
بمحذوف خبر إّن .. و)الالم( للبعد ، و)الكاف( للخطاب )الالم( الثانية للتوكيد )آية( اسم إّن مؤّخر 



 منصوب )لقوم( جاّر ومجرور نعت آلية )يتفّكرون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
 .ال محّل لها استئنافّية« ينبت ... » جملة : 

 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آلية ... » وجملة : 
 في محّل جّر نعت لقوم.« يتفّكرون » وجملة : 

)الواو( عاطفة )سّخر( فعل ماض ، والفاعل هو )لكم( متعّلق ب  )سّخر( ، )الليل( مفعول به منصوب 
أسماء معطوفة على الليل منصوبة مثله )الواو( عاطفة في المواضع األربعة )النهار ، الشمس ، القمر ، ( 

 )النجوم( مبتدأ مرفوع )مسّخرات( خبر مرفوع )بأمره( جاّر ومجرور متعّلق بمسّخرات ...
 و)الهاء( مضاف إليه )إّن في ... يعقلون( مثل إّن في .. يتفّكرون وعالمة نصب آيات الكسرة.

 ال محّل لها معطوفة على جملة ينبت.« سّخر ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة سّخر.« النجوم مسّخرات ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آليات ... » وجملة : 
 في محّل جّر نعت لقوم.« يعقلون » وجملة : 

(31/922) 

 

 923، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
» محّل نصب مفعول به لفعل محذوف أّي سّخر لكم ما ...  )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبنّي في

، )ذرأ( فعل ماض ، والفاعل هو )لكم( متعّلق ب  )ذرأ( ، )في األرض( جاّر ومجرور متعّلق ب  )ذرأ( ، «  3
)مختلفا( حال منصوبة من العائد أي ما ذرأ لكم مختلفا )ألوانه( فاعل السم الفاعل مختلفا .. و)الهاء( 

 إليه )إّن في .. يذّّكرون( مثل إّن في ..ضمير مضاف 
 يتفّكرون.
 ال محّل لها معطوفة على جملة سّخر لكم الليل.« )سّخر( ما ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« ذرأ لكم ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آلية ... » وجملة : 
 ي محّل جّر نعت لقوم.ف« يذّّكرون » وجملة : 

 [31إلى  31( : اآليات 31]سورة النحل )
اْلُفْلَك َمواِخَر ِفيِه َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحما  َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَية  تَ ْلَبُسونَها َوتَ َرى 

( َوأَْلقى ِفي اأْلَْرِض َرواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوأَْنهارا  َوُسُبال  َلَعلَُّكْم 31ُروَن )َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشكُ 
 (31( َوَعالماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدوَن )35تَ ْهَتُدوَن )



 اإلعراب
ع خبر )الواو( استئنافّية )هو( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول في محّل رف

 « . 9» )سّخر البحر( مثل سّخر الليل 
___________ 

 ( يجوز أن يكون معطوفا بالواو على الليل فيكون من عطف المفردات ، وال جملة.3)
 ( من هذه السورة.39( في اآلية )9)

(31/923) 

 

 929، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
مرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون .. و)الواو( )الالم( للتعليل )تأكلوا( مضارع منصوب بأن مض

فاعل )من( حرف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )تأكلوا( على حذف مضاف أي من 
، )لحما( مفعول به منصوب )طريّا( نعت ل  )لحما( منصوب )الواو( عاطفة )تستخرجوا( «  3» حيواناته 

األول متعّلق ب  )تستخرجوا( ، )حلية( مفعول به منصوب )تلبسونها( مثل تأكلوا ومعطوف عليه )منه( مثل 
مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل ، و)ها( ضمير مفعول به )الواو( اعتراضّية )ترى( مضارع مرفوع وعالمة 

الرفع الضّمة المقّدرة على األلف ، والفاعل أنت )الفلك( مفعول به منصوب )مواخر( حال منصوبة 
ه متعّلق بمواخر )الواو( عاطفة )لتبتغوا( مثل لتأكلوا )من فضله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )فيه( مثل من

)تبتغوا( ، )الواو( عاطفة )لعّلكم( حرف ترّج ونصب .. و)كم( ضمير في محّل نصب اسم لعّل 
 )تشكرون( مثل تلبسون.

 والمصدر المؤّول )أن تأكلوا ..( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )سّخر(.
 والمصدر المؤّول )أن تبتغوا ...( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )سّخر( ألنه معطوف عليه.

 « . 9» ال محّل لها استئنافّية « هو الذي ... » جملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذي(.« سّخر البحر ... » وجملة : 
 ( المضمر.ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن« تأكلوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة تأكلوا.« تستخرجوا ... » وجملة : 
 في محّل نصب نعت لحلية.« تلبسونها ... » وجملة : 
 ال محّل لها اعتراضّية.« ترى الفلك ... » وجملة : 

___________ 



 ( أو متعّلق بمحذوف حال من )لحما( ، نعت تقّدم على المنعوت.3)
 بالواو على استئناف متقّدم. ].....[ ( أو هي معطوفة9)

(31/929) 

 

 921، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر الثاني.« تبتغوا ... » وجملة : 
له ال محّل لها تعليلّية ، وهي معطوفة على التعليل المتقّدم المستعمل « لعّلكم تشكرون ... » وجملة : 

 « . 3» الالم 
 في محّل رفع خبر لعّل.« تشكرون » وجملة : 

)الواو( عاطفة )ألقى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر على األلف )في األرض( جاّر ومجرور متعّلق ب  
 -صفة لموصوف محذوف أي جباال رواسي  -)ألقى( مضّمنا معنى خلق )رواسي( مفعول به منصوب 

جمع على صيغة منتهى الجموع )أن( حرف مصدرّي ونصب )تميد( مضارع  ومنع من التنوين ألنه
 منصوب ، والفاعل هي )الباء( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )تميد(.

والمصدر المؤّول )أن تميد( في محّل نصب مفعول ألجله على حذف مضاف أي مخافة أن تميد بكم ، 
، سبال( اسمان معطوفان على رواسي منصوبان مثله )لعّلكم  )الواو( عاطفة في الموضعين )أنهارا

 تهتدون( مثل لعّلكم تشكرون.
 ال محّل لها معطوفة على جملة سّخر البحر.« ألقى ... » وجملة : 
 . -أو تعليل  -ال محّل لها استئناف بيانّي « لعّلكم تهتدون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر لعّل.« تهتدون » وجملة : 

و( عاطفة )عالمات( معطوف على رواسي منصوب مثله وعالمة النصب الكسرة )الواو( استئنافّية )الوا
 )بالنجم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يهتدون( ، 

___________ 
 ( أو معطوفة على تعليل متقّدم مقّدر أي لعّلكم تدركون فضله ولعّلكم تشكرون.3)

(31/921) 

 

 921ص :  ، 31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 )هم( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )يهتدون( مثل تلبسون.



 ال محّل لها استئنافّية.« هم يهتدون ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر.« يهتدون » وجملة : 

 الصرف : 
)طريّا( ، صفة مشّبهة من طرو يطرو باب كرم وطري يطري باب فرح ، فإذا جاء من باب كرم ففيه 

بالقلب ، أصله طريو فيه واو والياء المتقدمة ساكنة ، قلبت الواو ياء وأدغمت مع الياء األولى  إعالل
 فأصبح طرّي زنة فعيل.

)مواخر( ، جمع ماخرة مؤّنث ماخر ، اسم فاعل من مخر البحر أي جرى فيه وشّقه ، وزن مواخر 
 فواعل.

 الكتاب وغيره ، وزنه فعالة بفتح الفاء. )عالمات( ، جمع عالمة ، اسم لإلشارة من أعلمت على كذا من
 البالغة

التتميم : في قوله تعالى لَِتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحما  َطرِيًّا تتميم احتياط. والتتميم فن يشتمل على كلمة لو  - 3
طرحت من الكالم نقص معناه. وهو ثالثة أنواع : تتميم نقص ، وتتميم احتياط ، وتتميم مبالغة. ونقول 

علم سبحانه أنه إذا لم يصف اللحم بالطراوة لم يكن مظنة للفساد ، ولكن المعروف أن الفساد  هنا إنه
 إلى اللحم الطري أكثر من غيره ، فلزم وصفه بها ليسارع إلى أكله خيفة الفساد عليه.

تقديم الجار االلتفات : في قوله تعالى َوبِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدوَن فإخراج الكالم عن سنن الخطاب ، و  - 9
 والضمير للتخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصا

(31/921) 

 

 925، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 هؤالء خصوصا يهتدون ، فاالعتبار بذلك والشكر عليه بالتوحيد الزم لهم وأوجب عليهم.

 [37( : آية 31]سورة النحل )
 (37َتذَكَُّروَن )َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ال َيْخُلُق َأَفال 

 اإلعراب
)الهمزة( لالستفهام اإلنكارّي )الفاء( استئنافّية )من( اسم موصول مبنّي في محّل رفع مبتدأ )يخلق( 

مضارع مرفوع ، والفاعل هو وهو العائد )الكاف( حرف جّر )من( موصول في محّل جّر متعّلق بخبر 
األولى )الفاء( عاطفة )ال( مثل األولى )تذّكرون( المبتدأ )ال( نافية )يخلق( مثل األول )الهمزة( مثل 

 مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
 ال محّل لها استئنافّية.« من يخلق كمن ال ... » جملة : 



 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« يخلق ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من( )الثاني(.« ال يخلق ... » وجملة : 
 « . 3» ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية « ذّكرون ت» وجملة : 

 لبالغة
التشبيه المقلوب : وذلك في قوله تعالى َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ال َيْخُلُق إذ مقتضى الظاهر عكسه ،  - 3

ألن الخطاب لعباد األوثان ، حيث سموها آله تشبيها به تعالى ، فجعلوا غير الخالق كالخالق ، فجاءت 
وارتكاس عقولهم صارت  -بالتالي  -مخالفة في الخطاب ، كأنهم لمبالغتهم في عبادتها وإلسفافهم ال

 عندهم كاألصل ، وصار الخالق الحقيقي هو الفرع ، فجاء اإلنكار على وفق ذلك.
 التغليب : في اآلية الكريمة. - 9

 تغليبا لذوي العلم على غيرهم ، مع ما فيه من« بمن » حيث أتى 
___________ 

 ( أو معطوفة على استئناف متقّدم مقّدر أي أجهلتم هذا فال تذّكرون.3)

(31/925) 

 

 921، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
المشاكلة ، أو ذوو العلم خاصة ، ويعرف منه حال غيرهم بداللة النص ، فإن من يخلق حيث لم يكن 

 الجماد.كمن ال يخلق وهو من جملة ذوي العلم. فما ظنك ب
فالمراد إذا بمن ال يخلق األصنام ، وجاء بمن الذي هو للعقالء ذوي العلم ، وذلك ألنهم لما عبدوها 

وسموها آلهة ، أجروها مجرى أولى العلم ، فجي ء بمن على اعتقادهم ، ووفق ما هو مركوز في 
 سالئقهم.

 الفوائد
كل لحما فأكل سمكا لم يحنث. فإذا من طرائف الفقهاء أنهم يقولون : إذا حلف الرجل ال يأ - 3

اعترض عليهم معترض بأن الّله تعالى سماه لحما ، قالوا : إن األمر مبنّي على العادة ، وعادة الناس إذا 
ذكر اللحم على إطالقه ال يفهم منه السمك. قالوا : أال ترى أنه لو حلف ال يركب دابة فركب كافرا ال 

له : ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا إلى آخر هذه المباحث يحنث ، وإن الّله سماه دابة في قو 
 التي يرجع إليها في المطوالت من كتب الفقه.

 كتابة الهمزة :   - 9
القياس في كتابة الهمزة أن تكتب على الحرف الذي تسهل إليه فيما لو خففت. والتخفيف جائز  -أ 



 : سال وقرا ولولو وذياب وخطّية ومّية إلخ.في اللغة العربية فتقول 
الهمزة المبدوء بها : ال تكون إال متحركة محققة النطق بها ، ويجب إثباتها كتابة على صورة  -ب 

 األلف بأية حركة تحركت.
 مثل : أمل وإبل وأحد.

 الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة. -ج 
 إّما أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا : 

 ن كان ما قبلها ساكنا كتبت على السطر مثل المرء الجزء الخب ء المقروء الشي ء النوء.ا - 3
 ان كان ما قبلها متحركا كتبت بحرف يناسب حركة ما قبلها نحو :  - 9

(31/921) 

 

 927، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 الخطأ ، والتواطؤ ، ويستهزئ.

 الهمزة المتوسطة :  -ج 
ساكنة تكتب على حرف يناسب حركة الحرف الذي قبلها. مثل رأس وسؤل وبئر ، وإن كانت إذا كانت 

متحركة تكتب على حرف يجانس حركة األقوى منها ومن الحرف الذي قبلها ، مثل : سأل ، سئم ، 
 تؤجج ، خؤون ، فئات.

ن خطة وثمة شواذات عن هذه القواعد الكلية نضرب صفحا عن ذكرها خشية التطويل وخروجنا ع
 الكتاب.

 [93إلى  31( : اآليات 31]سورة النحل )
( 32( َواللَُّه يَ ْعَلُم ما ُتِسرُّوَن َوما تُ ْعِلُنوَن )31َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُتْحُصوها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر رَِحيٌم )

ُر َأْحياٍء َوما َيْشُعُروَن أَيَّاَن 92ُهْم ُيْخَلُقوَن )َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْخُلُقوَن َشْيئا  وَ  ( َأْمواٌت َغي ْ
َعُثوَن )  (93يُ ب ْ
 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )إن( حرف شرط جازم )تعّدوا( مضارع مجزوم فعل الشرط وعالمة الجزم حذف النون 
ه مجرور )ال( نافية .. و)الواو( فاعل )نعمة( مفعول به منصوب )الّله( لفظ الجاللة مضاف إلي

)تحصوها( مثل تعّدوا جواب الشرط .. و)ها( ضمير مفعول به )إّن( حرف توكيد ونصب )الّله( لفظ 
 الجاللة اسم إّن منصوب ، )الالم( المزحلقة للتوكيد )غفور( خبر إّن مرفوع )رحيم( خبر ثان مرفوع.



 ال محّل لها استئنافّية.« إن تعّدوا ... » جملة : 
 ال محّل لها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء« ال تحصوها ...  »وجملة : 

(31/927) 

 

 921، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها استئنافّية.« إّن الّله لغفور ... » وجملة : 

موصول )الواو( عاطفة )الّله( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )ما( اسم 
، )تسّرون( مضارع مرفوع .. «  3» مبنّي في محّل نصب مفعول به ، والعائد محذوف أي تسّرونه 

 و)الواو( فاعل )الواو( عاطفة )ما تعلنون( مثل ما تسّرون.
 ال محّل لها معطوفة على جملة إن تعّدوا ...« الّله يعلم ... » وجملة : 
 بتدأ )الّله(.في محّل رفع خبر الم« يعلم ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( األول.« تسّرون » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( الثاني.« تعلنون » وجملة : 

)الواو( عاطفة )اّلذين( موصول مبنّي في محّل رفع مبتدأ )يدعون( مثل تسّرون )من دون( جاّر ومجرور 
لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )ال( نافية )يخلقون( مثل متعّلق بحال من العائد المحذوف )الّله( 

تسّرون )شيئا( مفعول به منصوب )الواو( حالّية )هم( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )يخلقون( 
 مضارع مبنّي للمجهول .. و)الواو( نائب الفاعل.

 .ال محّل لها معطوفة على جملة الّله يعلم« اّلذين يدعون .. » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« يدعون ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )اّلذين(.« ال يخلقون شيئا ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )هم(.« يخلقون » وجملة : 
 « . 9» في محّل نصب حال « هم يخلقون » وجملة : 

___________ 
 مصدريّا ، والمصدر المؤّول مفعول به .. ( يجوز أن يكون )ما( حرفا3)
 ( أو في محّل رفع معطوفة بالواو على جملة )ال يخلقون ..(.9)

(31/921) 

 



 922، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
، مرفوع )غير( نعت ألموات مرفوع وأفاد التوكيد )أحياء( مضاف «  3» )أموات( خبر ثان للمبتدأ )هم( 

او( عاطفة )ما( نافية )يشعرون( مثل تسّرون )أيّان( اسم استفهام مبنّي في محّل نصب إليه مجرور )الو 
 على الظرفّية الزمانّية متعّلق ب  )يبعثون( ، وهو مثل يخلقون بالبناء للمجهول.

 في محّل رفع معطوفة على جملة يخلقون )الخبر(.« ما يشعرون » وجملة : 
 مفعول به للفعل يشعرون المعّلق.في محّل نصب « يبعثون ... » وجملة : 

 باالستفهام أيّان ... أو على نزع الخافض.
 الفوائد

َعُثوَن. -  أَيَّاَن يُ ب ْ
 وتأتي متصلة بها. وفي كلتا الحالتين هي اسم شرط جازم للزمان.« ما » بدون « أيان » تأتي 

 مجردة ، نحو :  -أ 
 زل حذراأيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك األمن منا لم ت

 نحو« ما » ب   -متصلة  -ب 
 إذا ما النعجة األدماء باتت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزل

 « .أي وآن » اسم استفهام عن الزمان وهي مركبة من كلمتين « أيان » مالحظة : قد تكون 
___________ 

 ( أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم والجملة استئنافّية.3)

(31/922) 

 

 122، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [99( : آية 31]سورة النحل )

 (99ِإلُهُكْم ِإلٌه واِحٌد فَالَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة قُ ُلوبُ ُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَن )
 اإلعراب

له مرفوع )الفاء( استئنافّية )إلهكم( مبتدأ مرفوع .. و)كم( مضاف إليه )إله( خبر مرفوع )واحد( نعت إل
)الذين( موصول مبنّي في محّل رفع مبتدأ )ال( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل )باآلخرة( 

جاّر ومجرور متعّلق ب  )يؤمنون( ، )قلوبهم( مبتدأ مرفوع .. و)هم( مضاف إليه )منكرة( خبر مرفوع 
 دأ )مستكبرون( خبر مرفوع ، وعالمة الرفع الواو.)الواو( عاطفة )هم( ضمير في محّل رفع مبت

 ال محّل لها استئنافّية.« إلهكم إله واحد » جملة : 



 ال محّل لها استئنافّية.« اّلذين ال يؤمنون ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« ال يؤمنون ... » وجملة : 
 ر المبتدأ )اّلذين(.في محّل رفع خب« قلوبهم منكرة ... » وجملة : 
 « . 3» في محّل رفع معطوفة على جملة قلوبهم منكرة « هم مستكبرون » وجملة : 

 الصرف : 
)مستكبرون( ، جمع مستكبر ، اسم فاعل من استكبر السداسّي ، وزنه مستفعل بضّم الميم وكسر 

 العين.
 [91( : آية 31]سورة النحل )

 (91ُيِسرُّوَن َوما يُ ْعِلُنوَن ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبرِيَن )ال َجَرَم َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم ما 
___________ 

 ( يجوز أن تكون حالية فهي في محّل نصب.3)

(31/122) 

 

 123، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 اإلعراب

، )أّن( حرف توكيد ونصب «  3» ( نافية للجنس )جرم( اسم ال مبنّي على الفتح في محل نصب )ال
)الّله( لفظ الجاللة اسم أّن منصوب )يعلم( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )ما يسّرون وما يعلنون( مّر 

 « . 9» إعرابها 
ي ال جرم من أّن الّله .. متعّلق والمصدر المؤّول )أّن الّله يعلم ..( في محّل جّر بحرف جّر محذوف أ

بخبر ال )إنّه( حرف توكيد ونصب .. و)الهاء( ضمير اسم إّن )ال( نافية )يحّب( مثل يعلم )المستكبرين( 
 مفعول به منصوب ، وعالمة النصب الياء.

 ال محّل لها استئنافّية.« ال جرم ... » جملة : 
 في محّل رفع خبر أّن.« يعلم ... » وجملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )ما( األول.« يسّرون ... » ة : وجمل
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( الثاني.« يعلنون ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« إنّه ال يحّب ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« ال يحّب ... » وجملة : 

 [91( : آية 31]سورة النحل )



 (91ْم ما ذا أَنْ َزَل رَبُُّكْم قاُلوا َأساِطيُر اأْلَوَّلِيَن )َوِإذا ِقيَل َلهُ 
 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضّمن معنى الشرط مبنّي في محّل نصب متعّلق ب  )قالوا( 
)ما( )قيل( فعل ماض مبنّي للمجهول )الالم( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )قيل( ، 

 ، «  1» اسم استفهام مبنّي في محّل رفع مبتدأ )ذا( اسم موصول مبنّي في محّل رفع خبر 
___________ 

 ( من سورة هود ففي إعراب )ال جرم( مزيد شرح.99( انظر اآلية )3)
 ( من هذه السورة.32( في اآلية )9)
 ( أو )ماذا( اسم استفهام في محّل نصب مفعول به عامله أنزل.1)

(31/123) 

 

 129، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
)أنزل( فعل ماض )رّبكم( فاعل مرفوع .. و)كم( مضاف إليه ، والعائد محذوف أي أنزله )قالوا( فعل 

)األّولين( «  3» ماض مبنّي على الضّم .. و)الواو( فاعل )أساطير( خبر لمبتدأ محذوف تقديره المنزل 
 جّر الياء.مضاف إليه مجرور وعالمة ال

 في محّل جّر مضاف إليه.« قيل ... » جملة : 
 « . 9» في محّل رفع نائب الفاعل « ماذا أنزل ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ذا(.« أنزل رّبكم ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« قالوا ... » وجملة : 
 محّل نصب مقول القول.في « )المنزل( أساطير ... » وجملة : 

 [95( : آية 31]سورة النحل )
 (95ِزُروَن )لَِيْحِمُلوا َأْوزارَُهْم كاِمَلة  يَ ْوَم اْلِقياَمِة َوِمْن َأْوزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَ ُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم َأال ساَء ما يَ 

 «1  » 
 اإلعراب

الالم ، وعالمة النصب حذف النون ...  )الالم( الم العاقبة )يحملوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد
و)الواو( فاعل )أوزارهم( مفعول به منصوب .. و)هم( ضمير مضاف إليه )كاملة( حال منصوبة من أوزار 

 )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق ب  )يحملوا( ، )القيامة( مضاف إليه مجرور.
___________ 



 ( أو ما تّدعون نزوله.3)
مقول القول ، وهي عند الجمهور تفسير لنائب الفاعل المقّدر أي قيل ( ألنها في األصل جملة 9)

 القول ...
 (.13( انظر إعراب القسم األخير من اآلية في سورة األنعام )اآلية 1)

(31/129) 

 

 121، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 « . 3» ا( و المصدر المؤّول )أن يحملوا ...( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )قالو 

)الواو( عاطفة )من أوزار( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يحملوا( ومن تبعيضّية )اّلذين( اسم موصول مبنّي في 
محّل جّر مضاف إليه )يضّلونهم( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل ، و)هم( مفعول به )بغير( جاّر 

م( مضاف إليه مجرور )أال( ومجرور حال من فاعل يضّلون أو من مفعوله بحسب تخريج المعنى )عل
حرف تنبيه )ساء( فعل ماض إلنشاء الذّم ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ما( نكرة تمييز الفاعل في 

 محّل نصب )يزرون( مثل يضّلون.
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« يحملوا ... » جملة : 

 الموصول )اّلذين(.ال محّل لها صلة « يضّلونهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« ساء ما يزرون ... » وجملة : 
 في محّل نصب نعت ل  )ما(.« يزرون ... » وجملة : 

 [92إلى  91( : اآليات 31]سورة النحل )
السَّْقُف ِمْن فَ ْوِقِهْم َوأَتاُهُم اْلَعذاُب  َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَأََتى اللَُّه بُ ْنيانَ ُهْم ِمَن اْلَقواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهمُ 

( ثُمَّ يَ ْوَم اْلِقياَمِة ُيْخزِيِهْم َويَ ُقوُل أَْيَن ُشرَكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم قاَل 91ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن )
( الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم 97َلى اْلكاِفرِيَن )الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِإنَّ اْلِخْزَي اْليَ ْوَم َوالسُّوَء عَ 

( فَاْدُخُلوا أَْبواَب َجَهنََّم 91فَأَْلَقُوا السََّلَم ما ُكنَّا نَ ْعَمُل ِمْن ُسوٍء بَلى ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )
 (92ى اْلُمَتَكبِّرِيَن )خاِلِديَن ِفيها فَ َلِبْئَس َمثْ وَ 

___________ 
( .. هذا وقد عّلقه ابن عطّية بمحذوف تقديره قّدر ذلك ليحملوا أوزارهم ، 91( في اآلية السابقة )3)

 وعنده الالم للتعليل.
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 اإلعراب

ول في محّل رفع فاعل )من قبلهم( جاّر ومجرور )قد( حرف تحقيق )مكر( فعل ماض )الذين( اسم موص
 متعّلق بمحذوف صلة الموصول ..

و)هم( ضمير مضاف إليه )الفاء( عاطفة )أتى( ماض مبنّي على الفتح المقّدر )الّله( لفظ الجاللة فاعل 
مرفوع وهو على حذف مضاف أي أتى أمر الّله )بنيانهم( مفعول به منصوب .. و)هم( مثل األخير )من 

لقواعد( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أتى( أي من ناحية القواعد )الفاء( عاطفة )خّر( مثل مكر )على( حرف ا
جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )خّر( ، )السقف( فاعل مرفوع )من فوقهم( جاّر ومجرور حال 

األول .. و)هم( ضمير من السقف وهو توكيد لما قبله و)هم( مثل األخير )الواو( عاطفة )أتاهم( مثل 
مفعول به )العذاب( فاعل مرفوع )من( حرف جّر )حيث( اسم مبنّي على الضّم في محّل جّر متعّلق ب  

 )أتاهم( ، )ال( نافية )يشعرون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
 ال محّل لها استئنافّية.« مكر الذين ... » جملة : 

 معطوفة على االستئنافّية. ال محّل لها« أتى الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة أتى الّله ..« خّر عليهم السقف ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة أتى الّله ...« أتاهم العذاب ... » وجملة : 
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 في محّل جّر مضاف إليه.« ال يشعرون ... » وجملة : 

)ثّم( حرف عطف )يوم( ظرف منصوب متعّلق ب  )يخزيهم( ، )القيامة( مضاف إليه مجرور )يخزيهم( 
مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء ، و)هم( ضمير مفعول به ، والفاعل هو )الواو( 

( مثل يخزي ، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة )أين( اسم استفهام مبنّي في محّل نصب ظرف عاطفة )يقول
مكان متعّلق بخبر مقّدم )شركائي( مبتدأ مؤّخر وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على ما قبل الياء ... 
.. و)الياء( مضاف إليه )اّلذين( موصول في محّل رفع نعت لشركاء )كنتم( فعل ماض ناقص ناسخ 



و)تم( ضمير في محّل رفع اسم كان )تشاّقون( مثل يشعرون )في( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر 
متعّلق بفعل تشاّقون )قال( مثل مكر )اّلذين( اسم موصول فاعل )أوتوا( فعل ماض مبنّي للمجهول مبنّي 

ناسخ  -ه بالفعل على الضّم .. و)الواو( نائب الفاعل )العلم( مفعول به منصوب )إّن( حرف مشبّ 
)الخزي( اسم إّن منصوب )اليوم( ظرف زمان منصوب متعّلق بالخزي )الواو( عاطفة )السوء( معطوف 

 على الخزي منصوب )على الكافرين( جاّر ومجرور خبر إّن وعالمة الجّر الياء.
 ال محّل لها معطوفة على جملة مكر الذين ...« يخزيهم ... » جملة : 

 ال محّل لها معطوفة على جملة يخزيهم.«  يقول ...» وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« أين شركائي ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« كنتم تشاّقون ... » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كنتم.« تشاّقون فيهم » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« قال الذين ... » وجملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )الذين( الثاني.« أوتوا ... » ملة : وج
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 في محّل نصب مقول القول.« إّن الخزي .. على الكافرين » وجملة : 

فع الضّمة ، )تتوفّاهم( مضارع مرفوع ، وعالمة الر «  3» )اّلذين( موصول في محّل جّر نعت للكافرين 
المقّدرة على األلف .. و)هم( ضمير مفعول به )المالئكة( فاعل مرفوع )ظالمي( حال من ضمير 

المفعول منصوبة وعالمة النصب الياء )أنفسهم( مضاف إليه مجرور .. و)هم( مضاف إليه )الفاء( 
لمحذوفة اللتقاء )ألقوا( فعل ماض مبنّي على الضّم المقّدرة على األلف ا -أو عاطفة  -استئنافّية 

الساكنين .. و)الواو( فاعل )الّسلم( مفعول به منصوب )ما( نافية )كّنا( فعل ماض ناقص .. و)نا( 
ضمير اسم كان )نعمل( مضارع مرفوع ، والفاعل نحن )من( حرف جّر زائد )سوء( مجرور لفظا منصوب 

خبر إّن مرفوع )الباء( حرف جّر محاّل مفعول به )بلى( حرف جواب )إّن الّله( مثل إّن الخزي )عليم( 
 ، )كنتم تعملون( مثل كنتم تشاّقون.«  9» )ما( حرف مصدرّي 

 والمصدر المؤّول )ما كنتم تعملون( في محّل جّر بالباء متعّلق ب  )عليم(.
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« تتوفّاهم المالئكة ... » وجملة : 
 لها استئنافّية.ال محّل « ألقوا السلم » وجملة : 
 « . 1» في محّل نصب مقول القول لقول مقّدر « ما كنّا نعمل ... » وجملة : 



 في محّل نصب خبر كّنا.« نعمل من سوء ... » وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول لقول مقّدر« إّن الّله عليم ... » وجملة : 

___________ 
على الذّم تقديره هم .. وعلى مذهب األخفش هو ( أو في محّل رفع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا 3)

 مبتدأ خبره جملة ألقوا بزيادة الفاء لمشابهة المبتدأ للشرط. ].....[
 ( أو اسم موصول في محّل جّر ، والعائد محذوف أي تعملونه ، والجملة بعده صلة.9)

ين .. إذا أعرب .. وقيل هي معطوفة على جملة هم الذ -تتوفّاهم  -أو معطوفة على جملة الصلة 
 الموصول خبرا.

 ( أو تفسيريّة للسلم إذا كان بمعنى القول ، فال محّل لها.1)
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في محّل « تعملون » ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما( وجملة : « كنتم تعملون ... » وجملة : 

 نصب خبر كنتم.
ة لربط المسّبب بالسبب )ادخلوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون .. و)الواو( فاعل )الفاء( عاطف

)أبواب( مفعول به منصوب )جهّنم( مضاف إليه مجرور وعالمة الجّر الفتحة )خالدين( حال من فاعل 
ادخلوا منصوبة ، وعالمة النصب الياء )في( حرف جّر و)ها( ضمير في محّل جّر متعّلق بخالدين 

( استئنافّية )الالم( الم التوكيد )بئس( فعل ماض جامد إلنشاء الذّم )مثوى( فاعل مرفوع ، وعالمة )الفاء
الرفع الضّمة المقّدرة على األلف )المتكّبرين( مضاف إليه مجرور وعالمة الجّر الياء ، والمخصوص 

 بالذم محذوف تقديره هي أي جهّنم.
 على جملة مقول القول إّن الّله عليم .. في محّل نصب معطوفة« ادخلوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« لبئس مثوى ... » وجملة : 

 الصرف : 
 )السقف( ، اسم جامد لما يقابل األرض من البيت ، جمعه سقوف بضّم السين وسقف بضّمتين.

 لميم وكسر العين.)المتكّبرين( ، جمع المتكّبر ، اسم فاعل من تكّبر الخماسّي ، وزنه متفّعل بضّم ا
 البالغة

رَّ ( االستعارة التمثيلية : في قوله تعالى َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَأََتى اللَُّه بُ ْنيانَ ُهْم ِمَن اْلَقواِعِد َفخَ 3)



وا بها َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن فَ ْوِقِهْم الكالم تمثيل ، يعني أن حالهم في تسويتهم المنصوبات والحيل ليمكر 
 رسل اهلل تعالى عليهم الصالة والسالم وإبطال اهلل تعالى إياها وجعلها سببا لهالكهم ، كحال قوم
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بنوا بنيانا وعمدوه باألساطين ، فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا 

ما نصبوه وخيلوه سبب التحصن واالستيالء صار سبب البوار والفناء ، فاألساطين  تحته ووجه الشبه أن
بمنزلة المنصوبات ، وانقالبها عليهم مهلكة كانقالب تلك الحيل على أصحابها ، والبنيان ما كان زوروه 

فر ورجوا فيه تلك المنصوبات وتطأطؤوا عليه من الرأي المدعم بالمكائد ، ويشبه ذلك قولهم : من ح
 ألخيه جبا وقع فيه منكبا.

االحتراس : في قوله تعالى َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن فَ ْوِقِهْم فإن لقائل أن يقول : السقف ال يكون  - 9
إال من فوق ، فما معنى ذكر من فوقهم. والجواب أنه احتراس من احتمال أن السقف قد يكون أرضا 

قوف يكون أرضا لقوم وسقفا لقوم آخرين ، فرفع اهلل تعالى هذا بالنسبة لغيرهم ، فإن كثيرا من الس
ألنها ال تستعمل إال فيما يهبط أو يسقط من « خر » وقوله « عليهم » االحتمال بعبارتين ، وهما قوله 

 العلو إلى األسفل.
 الفوائد

َعُثوا بلى : حرف جواب ، وتختص بإبطال النفي ، سواء النفي المحض نحو زََعَم الَِّذيَن   - َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ
َعُثنَّ.  ُقْل : بَلى َورَبِّي لَُتب ْ

 والجواب : بلى ..« أليس علّي بآت » أو مقرونا باالستفهام الحقيقي نحو 
أو باالستفهام الذي خرج عن حقيقته للتوبيخ نحو َأْم َيْحَسُبوَن أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوَنْجواُهْم بَلى . أو 

 نحو قوله تعالى : أََلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا : بَلى ..للتقرير 
 والفرق بين : بلى ونعم ، أن بلى ال تأتي اال بعد نفي ، وأن نعم تأتي بعد النفي واإلثبات ..!
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 [12( : آية 31]سورة النحل )

ٌر  َوِقيَل ِللَِّذيَن ات ََّقْوا ما ذا ْنيا َحَسَنٌة َوَلداُر اآْلِخَرِة َخي ْ أَنْ َزَل رَبُُّكْم قاُلوا َخْيرا  ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي هِذِه الدُّ



 (12َولَِنْعَم داُر اْلُمتَِّقيَن )
 اإلعراب

، )الالم( حرف جّر )اّلذين( اسم «  3» )الواو( استئنافّية )قيل .. ماذا أنزل رّبكم قالوا( مّر إعرابها 
، )خيرا( مفعول به لفعل محذوف «  9» وصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )قيل( ، )ألقوا( مثل اتقوا م

أي : أنزل خيرا )لّلذين( مثل األول متعّلق بخبر مقّدم )أحسنوا( فعل ماض وفاعله )في( حرف جّر )ها( 
نيا( بدل من ذه تبعه في الجّر ، حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )أحسنوا( ، )الد

وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة على األلف )حسنة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الواو( عاطفة )الالم( الم االبتداء 
)دار( مبتدأ مرفوع )اآلخرة( مضاف إليه مجرور )خير( خبر مرفوع )الواو( عاطفة )الالم( الم التأكيد 

دار( فاعل مرفوع )المّتقين( مضاف إليه مجرور وعالمة الجّر )نعم( فعل ماض جامد إلنشاء المدح )
 الياء ، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره هي أي دار اآلخرة.

 ال محّل لها استئنافّية.« قيل ... » جملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« اتّقوا ... » وجملة : 

___________ 
هذا واألنسب في )ماذا( أن يكون اسما واحدا في محّل نصب ( من هذه السورة ، 91( في اآلية )3)

 وليكون ثّمة تناسب بين السؤال والجواب. -أي أنزل خيرا  -مفعول به ألن جملة الجواب فعلية 
 ( من هذه السورة.91( في اآلية )9)
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 « . 3» رفع نائب الفاعل  في محلّ « أنزل رّبكم ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« قالوا ... » وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« )أنزل( خيرا ... » وجملة : 
 « . 9» ال محّل لها استئناف بيانّي « للذين أحسنوا .. حسنة » وجملة : 
 ي.ال محّل لها صلة الموصول )الذين( الثان« أحسنوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة للذين أحسنوا.« لدار اآلخرة خير » وجملة : 
 « . 1» ال محّل لها معطوفة على جملة دار اآلخرة خير « لنعم دار المّتقين » وجملة : 

 [19إلى  13( : اآليات 31]سورة النحل )
( 13َلُهْم ِفيها ما َيشاُؤَن َكذِلَك َيْجِزي اللَُّه اْلُمتَِّقيَن )َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونَها َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر 



 (19) الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة طَيِِّبيَن يَ ُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكْم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
 اإلعراب

مضاف إليه مجرور )يدخلونها( مضارع مرفوع ، )عدن( «  1» )جّنات( خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي 
 و)الواو( فاعل ، و)ها( ضمير مفعول به

___________ 
 ( .. ويجوز أن تكون الجملة صلة )ذا( الخبر ، وجملة : 11( في الصفحة )9( انظر حاشية )3)

 ماذا تصبح نائب الفاعل.
 ( جعلها الزمخشرّي بدال من )خيرا( حكاية لقول الذين اتّقوا ...9)
 ( أو هي جواب قسم مقّدر.1)
 ( أو مبتدأ خبره جملة يدخلونها ، أو لهم مضمر.1)

(31/133) 

 

 133، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
)تجري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء )من تحتها( جاّر ومجرور متعّلق ب  

تها أو أشجارها .. و)ها( مضاف إليه )األنهار( وفيه حذف مضاف أي من تحت بيو «  3» )تجري( 
فاعل تجري مرفوع )الالم( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )فيها( مثل لهم 

 متعّلق بالخبر )ما( اسم موصول مبنّي في محّل رفع مبتدأ مؤّخر )يشاءون( مضارع مرفوع ..
)ذلك( اسم إشارة مبنّي في محّل جّر متعّلق «  9» و)الواو( فاعل )الكاف( حرف جّر وتشبيه 

بمحذوف مفعول مطلق عامله يجزي ، واإلشارة إلى الجزاء ، و)الالم( للبعد ، و)الكاف( للخطاب 
 )يجزي الّله( مثل تجري األنهار )المّتقين( مفعول به منصوب ، وعالمة النصب الياء.

 ال محّل لها استئنافّية.« )هي( جّنات ... » جملة : 
 في محّل رفع نعت لجّنات.« يدخلونها ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال من ضمير الغائب في )يدخلونها(.« تجري .. األنهار » وجملة : 
 في محّل نصب حال من ضمير فاعل يدخلونها أو مفعوله.« لهم فيها ما يشاءون » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« يشاءون ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« يجزي الّله ... » وجملة : 

، )طّيبين( حال منصوبة من مفعول تتوفّاهم )يقولون( مثل «  1» )اّلذين تتوفّاهم المالئكة( مّر إعرابها 
 ، )على( حرف«  1» يدخلون )سالم( مبتدأ مرفوع 



___________ 
 ( أو متعّلق بمحذوف حال من األنهار.3)
بمعنى مثل في محّل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو نعت له .. أو حال من  ( أو هي اسم9)

 ضمير المصدر ، أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره : األمر كذلك ..
 ( من هذه السورة.91( في اآلية )1)
 ( جاز أن يكون مبتدأ وهو نكرة ألنه بمعنى الدعاء.1)

(31/139) 

 

 139، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
، )بما  «  3» جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر المبتدأ )أدخلوا الجنة( مثل ادخلوا أبواب .. 

 « . 9» كنتم تعملون( مّر إعرابها 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« تتوفّاهم المالئكة ... » وجملة : 
 .في محّل نصب حال من المالئكة« يقولون ... » وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« سالم عليكم » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف في حّيز القول.« ادخلوا الجّنة ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( االسمّي أو الحرفّي.« كنتم تعملون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كنتم.« تعملون » وجملة : 

 [11إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )
َوما َظَلَمُهُم اللَُّه َولِكْن   َهْل يَ ْنُظُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِتَي َأْمُر رَبَِّك َكذِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ 

 (11كانُوا ِبِه َيْستَ ْهِزُؤَن )( فََأصابَ ُهْم َسيِّئاُت ما َعِمُلوا َوحاَق ِبِهْم ما  11كانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن )
 اإلعراب

)هل( حرف استفهام فيه معنى النفي )ينظرون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل )إاّل( للحصر )أن( حرف 
مصدرّي ونصب )تأتيهم( مضارع منصوب .. و)هم( ضمير مفعول به )المالئكة( فاعل مرفوع )أو( 

( فاعل مرفوع )رّبك( مضاف إليه مجرور .. حرف عطف )يأتي( مثل األول ومعطوف عليه )أمر
 و)الكاف( مضاف إليه.

___________ 
 ( من هذه السورة.92( في اآلية )3)
 ( من هذه السورة. ].....[91( في اآلية )9)



(31/131) 

 

 131، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ينظرون )كذلك فعل الذين( مثل  و المصدر المؤّول )أن تأتيهم ...( في محّل نصب مفعول به عامله 

، )من قبلهم( جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف صلة الموصول الذين ... و)هم( «  3» كذلك يجزي الّله 
ضمير مضاف إليه )الواو( استئنافّية )ما( نافية )ظلمهم( فعل ماض .. و)هم( مفعول به )الّله( لفظ 

والواو  -ناسخ  -اك )كانوا( فعل ماض ناقص الجاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدر 
 اسمه )أنفس( مفعول به مقّدم منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )يظلمون( مثل ينظرون.

 ال محّل لها استئنافّية.« هل ينظرون ... » جملة : 
. « يأتي أمر ..» ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( ، وجملة : « تأتيهم المالئكة ... » وجملة : 

 ال محّل لها معطوفة على جملة تأتيهم ..
 ال محّل لها استئنافّية.« فعل الذين ... » وجملة : 
 « . 9» ال محّل لها استئنافّية « ما ظلمهم الّله » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة ما ظلمهم الّله.« كانوا ... يظلمون » وجملة : 
 ر كانوا.في محّل نصب خب« يظلمون » وجملة : 

 )الفاء( عاطفة )أصابهم سّيئات( مثل ظلمهم الّله )ما( حرف مصدرّي )عملوا( فعل ماض وفاعله.
 والمصدر المؤّول )ما عملوا ...( في محّل جّر مضاف إليه.

 )الواو( عاطفة )حاق( فعل ماض )الباء( حرف جّر و)هم( ضمير في
___________ 

 نا على تعليق الكاف بمفعول مطلق محذوف عامله فعل.( السابقة .. ويقتصر ه13( في اآلية )3)
 ( يجوز أن تكون الجملة حالية بعد واو الحال ..9)

(31/131) 

 

 131، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
، )كانوا ... يستهزئون( «  3» محّل جّر متعّلق ب  )حاق( ، )ما( اسم موصول مبنّي في محّل رفع فاعل 

 )به( مثل بهم متعّلق ب  )يستهزئون(. مثل كانوا يظلمون
 « . 9» ال محّل لها معطوفة على جملة ما ظلمهم الّله « أصابهم سّيئات ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة أصابهم.« حاق بهم ما كانوا ... » وجملة : 



 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« كانوا ... » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.«  يستهزئون» وجملة : 

 الفوائد
 النظم القرآني :  - 3

كل من اوتي حظا من ذوق وملكة من فن يدرك إدراكا واعيا وعميقا كيف يلعب التقديم والتأخير دورا  
كبيرا في تحقيق النظم القرآني وما فيه من جرس موسيقى فانظر إلى قوله تعالى : لِكْن كانُوا أَنْ ُفَسُهْم 

 َيْظِلُمونَ 
على الفعل يظلمون ، والحظ أثر ذلك في تحقيق محط اآلية. ومثله « أنفسهم » كيف قدم المفعول 

على الفعل لنفس الغاية وهذه الملحوظة « به » قوله تعالى : َوحاَق ِبِهْم ما كانُوا ِبِه َيْستَ ْهِزُؤَن فقد قدم 
اصة والوسائل التي تضافرت لتحقيق جديرة بالدراسة على مستوى كتاب اهلل جملة ، لبيان أبعاد هذه الخ

 هذه الغاية.
عالقة الحال بالزمان ، لو استقرأنا جميع ما يرد في كتاب اهلل أو غيره من صور الحال لوجدناها  - 9

 بالنسبة لعالقتها بالزمان ال تخرج عن حاالت ثالث : 
___________ 

 جزاء استهزائهم.( أو حرف مصدرّي ، والمصدر المؤّول فاعل على حذف مضاف أي 3)
 ( أو معطوفة على جملة فعل الذين .. إن أعربت جملة ما ظلمهم الّله حاال.9)

(31/135) 

 

 135، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 إما أن تكون الحال مقترنا وقوعها بزمانها ، نحو : هذا بَ ْعِلي َشْيخا . - 3
 ل ، نحو : فَاْدُخُلوها خاِلِديَن.وإما أن يكون وقوعها ملحوظا في زمن المستقب - 9
 وإما أن تكون محكية عن الماضي ، نحو جاء خالد البارحة راكبا. - 1

وقوله تعالى َسالٌم َعَلْيُكْم يتأرجح بين الزمن الحاضر والمستقبل أي بين الدنيا واآلخرة. فكال الوجهين 
 جائز.

 [15( : آية 31]سورة النحل )
ا َلْو شاَء اللَُّه ما َعَبْدنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْي ٍء َنْحُن َوال آباُؤنا َوال َحرَّْمنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْي ٍء  َوقاَل الَِّذيَن َأْشرَُكو 

 (15َكذِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبيُن )
 اإلعراب



)الذين( موصول فاعل )أشركوا( فعل ماض وفاعله )لو( حرف شرط  )الواو( استئنافّية )قال( فعل ماض
غير جازم )شاء( مثل قال )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )ما( نافية )عبدنا( فعل ماض وفاعله )من 

دونه( جاّر ومجرور حال من شي ء .. و)الهاء( مضاف إليه )من( حرف جّر زائد )شي ء( مجرور لفظا 
ه )نحن( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع توكيد لضمير المتكّلم نا )الواو( منصوب محاّل مفعول ب

عاطفة )ال( زائد لتأكيد النفي )آباؤنا( معطوف على ضمير المتكّلم الفاعل ... و)نا( مضاف إليه )الواو( 
 3» عاطفة )حّرمنا من دونه من شي ء( مثل عبدنا من ... من شي ء )كذلك .. من قبلهم( مّر إعرابها 

، )الفاء( استئنافّية )هل( حرف استفهام بمعنى النفي )على الرسل( جاّر ومجرور متعّلق بخبر مقّدم « 
 )إاّل( أداة حصر )البالغ( مبتدأ مؤّخر مرفوع

___________ 
 ( من هذه السورة.11( في اآلية )3)

(31/131) 

 

 131، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 فوع.)المبين( نعت للبالغ مر 

 ال محّل لها استئنافّية.« قال الذين ... » جملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« أشركوا ... » وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« لو شاء الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« ما عبدنا ... » وجملة : 
 طوفة على جملة جواب الشرط.ال محّل لها مع« حّرمنا ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« فعل الذين ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« هل على الرسل إاّل البالغ » وجملة : 

[ 
 [11( : آية 31سورة النحل )

ُهْم َمْن َحقَّْت َوَلَقْد بَ َعْثنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوال  َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغو  ُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمن ْ َت َفِمن ْ
بِيَن )  (11َعَلْيِه الضَّالَلُة َفِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 اإلعراب
( )الواو( استئنافّية )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف تحقيق )بعثنا( فعل ماض وفاعله )في كلّ 

جاّر ومجرور متعّلق ب  )بعثنا( ، )أّمة( مضاف إليه مجرور )رسوال( مفعول به منصوب )أن( حرف تفسير 



، )اعبدوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون ... و)الواو( فاعل )الّله( «  3» ألن بعثنا بمعنى قلنا .. 
بدوا الّله )الفاء( عاطفة تفريعّية لفظ الجاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اجتنبوا الطاغوت( مثل اع

)من( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )من( اسم موصول مبنّي في محّل رفع 
 ، )هدى(«  9» مبتدأ مؤّخر 

___________ 
( يجوز أن تكون )أن( مصدريّة ، والمصدر المؤّول في محّل جّر بحرف جّر محذوف أي بأن اعبدوا 3)

 ّر متعّلق ب  )بعثنا(... والجا
 ( أو هو نكرة في محّل رفع مبتدأ.9)

(31/137) 

 

 137، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )منهم من حّقت .. 

جّر و)الهاء( ضمير في محّل متعّلق ب   الضاللة( منهم من هدى الّله ، و)التاء( للتأنيث )على( حرف
)حّقت( ، )الفاء( رابطة لجواب شرط مقّدر ، )سيروا( مثل اعبدوا )في األرض( جاّر ومجرور متعّلق ب  

، )الفاء( عاطفة )انظروا( مثل اعبدوا )كيف( اسم استفهام مبنّي في محّل نصب خبر  «  3» )سيروا( 
 وع )المكّذبين( مضاف إليه مجرور ...كان الفعل الناقص )عاقبة( اسم كان مرف

 ال محّل لها جواب قسم مقّدر .. وجملة القسم المقّدر ال محّل لها استئنافّية.« بعثنا .. » جملة : 
 ال محّل لها تفسيريّة.« اعبدوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على التفسيريّة.« اجتنبوا ... » وجملة : 
ال محّل لها معطوفة على استئناف مقّدر أي فكانوا أقساما فمنهم « لّله ... منهم من هدى ا» وجملة : 

 من ..
 « . 9» ال محّل لها صلة الموصول )من( األول « هدى الّله » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة منهم من هدى الّله.« منهم من حّقت ... » وجملة : 
 ّل لها صلة الموصول )من( الثاني.ال مح« حّقت عليه الضاللة .. » وجملة : 
 في محّل جزم جواب شرط مقّدر أي إن أردتم البرهان واليقين فسيروا.« سيروا ... » وجملة : 

___________ 
 ( أو متعّلق بحال من فاعل سيروا أي مفكرين أو معتبرين في األرض.3)
 ( أو في محّل رفع نعت ل  )من( النكرة الموصوفة.9)



(31/131) 

 

 131، ص :  31ول في إعراب القرآن ، ج الجد
 ال محّل لها معطوفة على جملة سيروا.« انظروا ... » وجملة : 
 في محّل نصب مفعول به لفعل النظر المعّلق باالستفهام.« كان عاقبة ... » وجملة : 

 [17( : آية 31]سورة النحل )
 (17ْن ُيِضلُّ َوما َلُهْم ِمْن ناِصرِيَن )ِإْن َتْحِرْص َعلى ُهداُهْم فَِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي مَ 

 اإلعراب
)إن( حرف شرط جازم )تحرص( مضارع مجزوم فعل الشرط ، والفاعل أنت )على هداهم( جاّر ومجرور 
متعّلق ب  )تحرص( ، وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة على األلف .. و)هم( مضاف إليه )الفاء( تعليلّية )إّن( 

ّله( لفظ الجاللة اسم إّن منصوب )ال( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع حرف مشّبه بالفعل )ال
الضّمة المقّدرة على الياء .. والفاعل هو )من( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به ، والعائد 

جّر  محذوف أي يضّله )يضّل( مضارع مرفوع والفاعل هو أي الّله )الواو( عاطفة )ما( نافية )الالم( حرف
)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )من( حرف جّر زائد )ناصرين( مجرور لفظا مرفوع محاّل 

 مبتدأ مؤّخر.
 ال محّل لها استئنافّية.« تحرص ... » جملة : 

ال محّل لها تعليل لجواب الشرط المقّدر أي : إن تحرص على « إّن الّله ال يهدي ... » وجملة : 
 ّن الّله ال يهدي.هداهم ال تقدر أل

 في محّل رفع خبر إّن.« ال يهدي ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« يضّل ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على التعليلّية.« ما لهم من ناصرين » وجملة : 

(31/132) 
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 [12إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )

َعُث اللَُّه َمْن يَُموُت بَلى َوْعدا  َعَلْيِه َحقًّا َولِكنَّ َأْكثَ َر ال نَّاِس ال يَ ْعَلُموَن َوَأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيمانِِهْم ال يَ ب ْ
 (12وا كاِذبِيَن )( لُِيبَ يَِّن َلُهُم الَِّذي َيْخَتِلُفوَن ِفيِه َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا أَن َُّهْم كانُ 11)

 اإلعراب



، )أقسموا( فعل ماض وفاعله )بالّله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أقسموا( ، )جهد( «  3» )الواو( استئنافّية 
مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مبّين لنوعه )أيمانهم( مضاف إليه مجرور ، و)هم( ضمير مضاف 

عل مرفوع )من( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول إليه )ال( نافية )يبعث( مضارع مرفوع )الّله( فا
به )يموت( مثل يبعث ، والفاعل هو وهو العائد )بلى( حرف جواب إليجاب المنفّي أي بلى يبعثهم 

)وعدا( مفعول مطلق لفعل محذوف أي وعد ذلك وعدا )على( حرف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر 
، )الواو( عاطفة )لكّن( «  9» لفعل محذوف أي : حّق حّقا  متعّلق ب  )وعدا( ، )حّقا( مفعول مطلق

حرف استدراك ونصب )أكثر( اسم لكّن منصوب )الناس( مضاف إليه مجرور )ال( نافية )يعلمون( 
 مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون .. و)الواو( فاعل.

 ال محّل لها استئنافّية.« أقسموا ... » جملة : 
 ال محّل لها جواب القسم.« الّله .. ال يبعث » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« يموت ... » وجملة : 

 -( 15اآلية ) -معطوفة على جملة : قال الذين أشركوا  -أقسموا  -( أو عاطفة ، والجملة بعدها 3)
 وما بين المعطوف والمعطوف عليه من نوع االعتراض.

 وعدا( منصوب مثله.( يجوز أن يكون المصدر نعتا ل  )9)

(31/192) 
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 ال محّل لها معطوفة على جملة يبعثهم المقّدرة.« لكّن أكثر الناس ... » وجملة : 
في محّل رفع خبر لكّن .. وجملة : )وعد( وعدا والجملة المبدلة منها حّق حّقا « ال يعلمون » وجملة : 

 راض ال محّل لها... من نوع االعت
)الالم( للتعليل )يبّين( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم ، والفاعل هو أي الّله )الالم( حرف جّر 

و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )يبّين( ، )اّلذي( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به 
 محّل جّر متعّلق ب  )يختلفون(.)يختلفون( مضارع مثل يعلمون )في( حرف جّر و)الهاء( ضمير في 

 والمصدر المؤّول )أن يبّين( في محّل جّر بالالم متعّلق بفعل يبعثهم المقّدر.
)الواو( عاطفة )ليعلم( مثل ليبّين )الذين( موصول فاعل )كفروا( مثل أقسموا )أنّهم( حرف توكيد ونصب 

.. و)الواو( اسم كان )كاذبين(  -ناسخ  -.. و)هم( ضمير في محّل اسم أّن )كانوا( فعل ماض ناقص 
 خبر كانوا منصوب وعالمة النصب الياء.

والمصدر المؤّول )أن يعلم ..( في محّل جّر بالالم متعّلق بفعل يبعثهم المقّدر فهو معطوف على 



 المصدر المؤّول األول.
 والمصدر المؤّول )أنّهم كانوا ...( في محّل نصب سّد مسّد مفعولي يعلم.

 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« يبّين ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذي(.« يختلفون ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« يعلم الذين ... » وجملة : 

(31/193) 
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 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.«  كفروا ...» وجملة : 
 في محّل رفع خبر أّن.« كانوا ... » وجملة : 

 [12( : آية 31]سورة النحل )
 (12ِإنَّما قَ ْولُنا ِلَشْي ٍء ِإذا َأَرْدناُه َأْن نَ ُقوَل لَُه ُكْن فَ َيُكوُن )

 اإلعراب
إليه )لشي ء( جاّر ومجرور متعّلق بقولنا  )إنّما( كافّة ومكفوفة )قولنا( مبتدأ مرفوع .. و)نا( ضمير مضاف

)إذا( ظرف للزمن المستقبل مجّرد من الشرط متعّلق ب  )قولنا( )أردناه( فعل ماض وفاعله ، و)الهاء( 
مفعول به )أن( حرف مصدرّي ونصب )نقول( مضارع منصوب ، والفاعل نحن )الالم( حرف جّر 

)كن( فعل أمر تاّم ، والفاعل أنت )الفاء( استئنافّية  و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )نقول( ،
 )يكون( مضارع تاّم مرفوع ، والفاعل هو.

 والمصدر المؤّول )أن نقول( في محّل رفع خبر المبتدأ قولنا ..
 ال محّل لها استئنافّية.« قولنا .. أن نقول » جملة : 

 في محّل جّر مضاف إليه.« أردناه ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن(.« نقول ...  »وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« كن ... » وجملة : 
في محّل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي : فهو يكون ، والجملة على « يكون » وجملة : 

 « . 3» االستئناف 
 البالغة

فهو تمثيل لسهولة تأتّي المقدورات حسب تعلق االستعارة التمثيلية : في قوله تعالى ُكْن فَ َيُكوُن  -
 مشيئته تعالى بها ، وتصوير لسرعة حدوثها بما علم من



___________ 
( من سورة البقرة ، واآلية 337( أوجملة يكون .. استئنافّية أصال خالفا البن هشام ، وانظر اآلية )3)
 ( من سورة األنعام.71( من سورة آل عمران ، واآلية )17)

(31/199) 
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ذلك من طاعة المأمور المطيع ألمر اآلمر المطاع ، فالمعنى إنما إيجادنا لشي ء عند تعلق مشيئتنا به أن 

 نوجده في أسرع ما يكون ، وفي اآلية من الفخامة والجزالة ما تحار فيه العقول واأللباب.
 الفوائد

 « : إنما »  -
« ما » عند قول النحاة : انه ليس في انضمام « إنما » مام عبد القاهر الجرجاني أن الوقوف في يرى اإل

أن تأتي لخبر ال يجهله « إنما » فائدة أكثر من أنها تبطل عملها ، خطأ بين إذ أصل « إن » إلى 
 الرقيات :  ومنه قول ابن« إنما يستجيب الذين يسمعون » المخاطب ، وال ينكر صحته ، كقوله تعالى 

 انما مصعب شهاب من اهلل تجّلت بوجهه الظلماء
كما أنها تفيد فيما يليها من كالم إيجاب الفعل لشي ء ، ونفيه عن غيره. فإذا قلت : إنما جاءني خالد 

 ، فكأنك قلت جاءني خالد وليس سعيد.
 فأنت تدرك معها إيجاب الفعل لجهة ، ونفيه عن جهة أخرى ، دفعة واحدة.

 هديت إلى الصواب.فتحقق 
 [13( : آية 31]سورة النحل )

ْنيا َحَسَنة  َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َأكْ  بَ ُر َلْو كانُوا يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن هاَجُروا ِفي اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ما ظُِلُموا لَُنبَ وِّئَ ن َُّهْم ِفي الدُّ
(13) 

 اإلعراب
 « محّل رفع مبتدأ  )الواو( استئنافّية )الذين( اسم موصول مبنّي في

، )هاجروا( فعل ماض وفاعله )في الّله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )هاجروا( على حذف مضاف أي في 
 سبيل الّله ، أو في إعالء كلمة الّله )من

___________ 
 ( أو مفعول به لفعل محذوف يفّسره المذكور نبّوئّنهم ...3)

(31/191) 
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بعد جاّر ومجرور متعّلق ب  )هاجروا( ، )ما( حرف مصدرّي )ظلموا( فعل ماض مبنّي للمجهول مبنّي على 

الضّم .. و)الواو( نائب الفاعل )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )نبّوئّنهم( مضارع مبنّي على الفتح في 
الفاعل نحن )في الدنيا( جاّر ومجرور محّل رفع .. و)النون( نون التوكيد ، و)هم( ضمير مفعول به ، و 

متعّلق ب  )نبّوئّن( ، وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة )حسنة( مفعول به ثان منصوب بتضمين الفعل معنى 
، )الواو( عاطفة )الالم( الم االبتداء للتوكيد )أجر( مبتدا مرفوع )االخرة( مضاف إليه «  3» نعطيّن 

 « . 9» شرط غير جازم )كانوا يعلمون( مثل كانوا يظلمون  مجرور )أكبر( خبر مرفوع )لو( حرف
 ال محّل لها استئنافّية.« الذين هاجروا ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« هاجروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« ظلموا ... » وجملة : 
جواب قسم مقّدر ، وجملة القسم المقّدر في محّل رفع خبر المبتدأ  ال محّل لها« نبّوئّنهم » وجملة : 
 « . 1» )الذين( 

 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« أجر اآلخرة أكبر » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« كانوا يعلمون ... » وجملة : 
ي لو كان المتخّلفون عن في محّل نصب خبر كانوا .. وجواب لو محذوف أ« يعلمون » وجملة : 

 الهجرة يعلمون مقدار ثواب المهاجرين لوافقوهم.
 [19( : آية 31]سورة النحل )

 (19الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَعلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلوَن )
___________ 

ي ( أو بمعنى ننزلّنهم أي دارا حسنة .. واختار أبو حّيان أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن المصدر أ3)
 تبوئة حسنة أو أن الفعل بمعنى نحسنّن إليهم حسنة .. ].....[

 ( من هذه السورة.11( في اآلية )9)
 ( والخبر محذوف عند بعضهم دّل عليه جواب القسم.1)

(31/191) 
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 اإلعراب



، )الواو( عاطفة )على «  3» جروا )اّلذين( موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم )صبروا( مثل ها
 ربّهم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يتوّكلون( ، و)هم( مضاف إليه )يتوّكلون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.

 ال محّل لها استئنافّية تعليلّية.« )هم( الذين ... » جملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« صبروا ... » وجملة : 
 . -أو على الصلة  -ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية « توّكلون ي» وجملة : 

 البالغة
اإلخبار عن الماضي بالمستقبل : أبلغ من اإلخبار بالفعل الماضي. وذلك في قوله تعالى َوَعلى رَبِِّهْم  -

لبديعة حتى كأن يَ تَ وَكَُّلوَن فالظاهر أن المعنى على المضي ، والتعبير بالمضارع الستحضار تلك الصورة ا
 السامع يشاهدها.

 [11إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )
( بِاْلبَ يِّناِت َوالزُّبُِر 11َوما َأْرَسْلنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإالَّ رِجاال  نُوِحي ِإلَْيِهْم َفْسئَ ُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُموَن )

 (11بَ يَِّن لِلنَّاِس ما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن )َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُ 
 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )ما( نافية )أرسلنا( فعل ماض وفاعله )من قبلك( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أرسلنا( .. 
مرفوع وعالمة و)الكاف( ضمير مضاف إليه )إاّل( أداة حصر )رجاال( مفعول به منصوب )نوحي( مضارع 

الرفع الضّمة المقّدرة على الياء .. والفاعل نحن للتعظيم )إلى( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر 
 متعّلق ب  )نوحي( ، )الفاء( رابطة لجواب شرط مقّدر

___________ 
 ( السابقة.13( في اآلية )3)

(31/195) 
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أمر مبنّي على حذف النون .. و)الواو( فاعل )أهل( مفعول به منصوب )الذّكر( مضاف  )اسألوا( فعل

إليه مجرور )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبنّي على السكون في محّل جزم فعل 
 الشرط .. و)تم( ضمير اسم كان )ال( نافية )تعلمون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.

 ال محّل لها استئنافّية.« أرسلنا .. » جملة : 
 في محّل نصب نعت ل  )رجاال(.« نوحي ... » وجملة : 
في محّل جزم جواب شرط مقّدر أي إن كنتم ال تعلمون إرسالنا الرجال أنبياء « اسألوا ... » وجملة : 



 فاسألوا ...
 ومتعّلقة. -بالبّينات  -ال محّل لها اعتراضّية بين الجاّر « إن كنتم ال تعلمون » وجملة : 
«  3» في محّل نصب خبر كنتم .. وجواب الشرط محذوف دّل عليه ما قبله « ال تعلمون » وجملة : 

. 
، )الواو( عاطفة )الّزبر( معطوف على البّينات مجرور «  9» )بالبّينات( جاّر ومجرور متعّلق ب  )نوحي( 

ليهم متعّلق ب  )أنزلنا( ، )الالم( للتعليل )تبّين( )الواو( عاطفة )أنزلنا الذّكر( مثل أرسلنا رجاال )إليك( مثل إ
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم ، والفاعل أنت )للناس( جاّر ومجرور متعّلق ب  )تبّين( ، )ما( اسم 
موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به )نّزل( فعل ماض مبنّي للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر 

 ليهم( مثل األول متعّلق ب  )نّزل(.تقديره هو وهو العائد )إ
___________ 

 ( يجوز أن تكون جملة كنتم ال تعلمون تفسيريّة للشرط المقّدر في حاالت تعليق الجاّر األخرى ..3)
( يجوز تعليقه بمحذوف نعت ل  )رجاال( أي رجاال محّملين بالبّينات أو مصاحبين لها .. أو هو متعّلق 9)

صر مع رجال ، أي ما أرسلنا إاّل رجاال بالبينات .. ويجوز أن يكون متعّلقا بفعل أرسلنا داخال بالح
 بمحذوف بعد إاّل تقديره أرسلناهم.

(31/191) 
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 و المصدر المؤّول )أن تبّين ...( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )أنزلنا(.

ه بالفعل للترّجي .. و)هم( ضمير في محّل نصب اسم لعّل )يتفّكرون( )الواو( عاطفة )لعّلهم( حرف مشب
 مثل تعلمون.

 ال محّل لها معطوفة على جملة أرسلنا.« أنزلنا إليك ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« تبّين ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« نّزل ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على مقّدر أي فيسمعون ذلك ولعّلهم يتفّكرون.« لعّلهم يتفّكرون » وجملة : 

 الصرف : 
 )الذّكر( ، هو القرآن الكريم ، وجاء بلفظ المصدر ألّن فيه مواعظ وتنبيها للغافلين.

 الفوائد
 تفسير القرآن :  -



غمض من ألفاظ القرآن ، ومن هذه الزمرة تحّرج الصحابة في صدر اإلسالم ، عن الخوض في شرح ما 
أبو بكر وعمر ، رغم أن عمر قد أشار إلى شعر العرب في جاهليتهم ، وانه ديوان العرب ، وفيه تفسير  

كتابهم. ولكن هذا التحرج لم يمنع أن تنهض فئة من الصحابة وتشق طريقها في تفسير غريب القرآن ، 
علي بن أبي طالب ، وتبعهما ابن مسعود وأبّي بن كعب وعلى رأس هذه الفئة عبد اهلل بن عباس و 

والحسن البصري ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي. يقول أحمد أمين في كتابه فجر اإلسالم ما فحواه : 
إن هؤالء المفسرين من الصحابة والتابعين ، كانوا ينهجون منهجا يتلخص في االسترشاد بحديث رسول 

لعربي واألدب الجاهلي بوجه عام ، ثم بعادات العرب في جاهليتها وصدر اهلل وبروح القرآن وبالشعر ا
 إسالمها ، وما قابلهم من أحداث ، وما لقي الرسول من عداء ومنازعات وهجرة وحروب.

(31/197) 

 

 197، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [17إلى  15( : اآليات 31]سورة النحل )

( 15وا السَّيِّئاِت َأْن َيْخِسَف اللَُّه ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو يَْأتِيَ ُهُم اْلَعذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن )َأفََأِمَن الَِّذيَن َمَكرُ 
 (17( َأْو يَْأُخَذُهْم َعلى َتَخوٍُّف فَِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤٌف رَِحيٌم )11َأْو يَْأُخَذُهْم ِفي تَ َقلُِّبِهْم َفما ُهْم ِبُمْعِجزِيَن )

 عراباإل
)الهمزة( لالستفهام التوبيخّي )الفاء( استئنافّية )أمن( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبنّي في محّل رفع 

بتضمينه معنى عملوا ، وعالمة «  3» فاعل )مكروا( فعل ماض وفاعله )السّيئات( مفعول به منصوب 
الجاللة فاعل )الباء(  النصب الكسرة )أن( حرف مصدرّي ونصب )يخسف( مضارع منصوب )الّله( لفظ

 حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )يخسف( ، )األرض( مفعول به منصوب.
 والمصدر المؤّول )أن يخسف( في محّل نصب مفعول به عامله أمن.

)أو( حرف عطف )يأتيهم( مثل يخسف ومعطوف عليه. و)هم( ضمير مفعول به )العذاب( فاعل مرفوع 
اسم مبنّي على الضّم في محّل جّر متعّلق ب  )يأتيهم( ، )ال يشعرون( مثل ال  )من( حرف جّر )حيث(

 « . 9» تعلمون 
 « . 1» ال محّل لها استئنافّية « أمن الذين ... » جملة : 

___________ 
( أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي مكروا المكرات السّيئات ، والمكرات بفتح 3)

سكون الكاف مصدر المّرة من المكر .. ويجوز أن يكون مفعوال به ل  )أمن( ، أي الكاف جمع مكرة ب
 أمنوا العقوبات السّيئات ، وعلى هذا فالمصدر المؤّول )أن يخسف( بدل منه.



 ( من هذه السورة.11( في اآلية )9)
 -شرّي قاله الزمخ -( أو هي معطوفة بحرف العطف على مقّدر مستأنف أي ألم يتفّكروا فأمنوا 1)

 ولكن ما جرينا عليه يبعدنا عن التأويل وال يأباه المعنى وال قواعد اإلعراب.

(31/191) 
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 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« مّكروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن(.« يخسف بهم ... » وجملة : 

 ال محّل لها معطوفة على جملة يخسف ...« يأتيهم العذاب ... : » وجملة 
 في محّل جّر مضاف إليه.« ال يشعرون ... » وجملة : 

)أو( مثل األول )يأخذهم( مثل يأتيهم )في تقّلبهم( جاّر ومجرور متعّلق بحال من المفعول أي متلّبسين 
س )هم( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع اسم ما في تقّلبهم )الفاء( تعليلّية )ما( نافية عاملة عمل لي

 )الباء( حرف جّر زائد )معجزين( مجرور لفظا منصوب محاّل خبر ما ، وعالمة الجّر الياء.
 ال محّل لها معطوفة على جملة يأتيهم.« يأخذهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« ما هم بمعجزين ... » وجملة : 

( مثل أو يأخذهم في تقّلبهم )الفاء( تعليلّية )إّن( حرف توكيد ونصب )رّبكم( )أو يأخذهم على تخّوف
اسم إّن منصوب .. و)كم( ضمير مضاف إليه )الالم( المزحلقة للتوكيد )رؤف( خبر إّن مرفوع )رحيم( 

 خبر ثان مرفوع.
 ال محّل لها معطوفة على جملة يأخذهم األولى.« يأخذهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« رّبكم لرؤوف ...  إنّ » وجملة : 

 [11( : آية 31]سورة النحل )
 (11ْم داِخُروَن )َأَوَلْم يَ َرْوا ِإلى ما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْي ٍء يَ تَ َفي َُّؤا ِظاللُُه َعِن اْلَيِميِن َوالشَّماِئِل ُسجَّدا  ِللَِّه َوهُ 

 اإلعراب
( استئنافّية )لم( حرف نفي وجزم )يروا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم )الهمزة( لالستفهام التوبيخّي )الواو

حذف النون .. و)الواو( فاعل )إلى( حرف جّر )ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )يروا( 
 بتضمينه

(31/192) 
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«  3» لة فاعل مرفوع )من شي ء( جاّر ومجرور حال معنى ينظروا )خلق( فعل ماض )الّله( لفظ الجال

من العائد المحذوف )يتفّيأ( مضارع مرفوع )ظالله( فاعل مرفوع .. و)الهاء( مضاف إليه )عن اليمين( 
، )الواو( عاطفة )الشمائل( معطوف على اليمين مجرور )سّجدا( «  9» جاّر ومجرور متعّلق ب  )يتفّيأ( 
ه( جاّر ومجرور متعّلق ب  )سّجدا( )الواو( حالية )هم( ضمير منفصل مبنّي حال من الظالل منصوبة )للّ 

في محّل رفع مبتدأ ، ويعود على الظالل وقد نّزلت منزلة العقالء )داخرون( خبر مرفوع ، وعالمة الرفع 
 الواو.

 ال محّل لها استئنافّية.« يروا ... » جملة : 
 ة الموصول )ما(.ال محّل لها صل« خلق الّله ... » وجملة : 
 في محّل جّر نعت لشي ء.« يتفيّأ ظالله » وجملة : 
 في محّل نصب حال.« هم داخرون » وجملة : 

 الصرف : 
 )اليمين( ، اسم للجهة المعاكسة للشمال ، وزنه فعيل.

 )داخرون( ، جمع داخر ، اسم فاعل للثالثّي دخر ، وزنه فاعل.
 [52إلى  12( : اآليات 31]سورة النحل )

( َيخاُفوَن رَب َُّهْم 12َوِللَِّه َيْسُجُد ما ِفي السَّماواِت َوما ِفي اأْلَْرِض ِمْن دابٍَّة َواْلَمالِئَكُة َوُهْم ال َيْسَتْكِبُروَن )
 (52ِمْن فَ ْوِقِهْم َويَ ْفَعُلوَن ما يُ ْؤَمُروَن )

 اإلعراب
ارع مرفوع )ما( اسم موصول مبنّي في )الواو( استئنافّية )لّله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يسجد( وهو مض

 محّل رفع فاعل )في السموات( جارّ 
___________ 

 ( أو تمييز للموصول )ما(.3)
 ( أو متعّلق بمحذوف حال من الظالل.9)

(31/112) 
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رها ومعطوفة عليها )من دابّة( و مجرور متعّلق بمحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ما في األرض( مثل نظي

، )المالئكة( معطوف على الموصول األول «  3» جاّر ومجرور حال من ضمير االستقرار في الصلة 



)ال( نافية )يستكبرون( مضارع مرفوع «  9» )ما( بالواو مرفوع )وهم ال يستكبرون( و)هم( مثل األول 
 .. و)الواو( فاعل.

  محّل لها استئنافّية.ال« يسجد ما في السموات » جملة : 
 في محّل نصب حال.« هم ال يستكبرون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )هم(.« ال يستكبرون » وجملة : 

)يخافون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل )ربّهم( مفعول به منصوب .. و)هم( مضاف إليه )من فوقهم( 
من فوقهم بالقهر .. و)هم( مضاف إليه )الواو(  أي عاليا«  1» جاّر ومجرور متعّلق بحال من رب 

عاطفة )يفعلون( مثل يخافون )ما( اسم موصول في محّل نصب مفعول به )يؤمرون( مضارع مبنّي 
 للمجهول .. و)الواو( نائب الفاعل والعائد محذوف.

 « . 1» في محّل نصب حال من فاعل يستكبرون « يخافون ... » وجملة : 
 البالغة

 ب : في قوله تعالى َوِللَِّه َيْسُجُد ما ِفي السَّماواِت َوما ِفي اأْلَْرِض.( التغلي3)
___________ 

 ( أو تمييز للموصول )ما( الثاني.3)
 (.11( في اآلية السابقة )9)
( أو متعّلق ب  )يخافون( على حذف مضاف أي يخافون عذاب ربّهم من فوقهم ألّن العذاب ينزل من 1)

 فوق.
 بيان لنفي االستكبار. ].....[ ( أو هي عطف1)

(31/113) 

 

 113، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 تغليبا للعقالء من الدواب على غيرهم؟« ما » فإن قلت : فهال جي ء بمن دون 

قلت : ألنه لو جي ء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب ، فكان متناوال للعقالء خاصة ، فجي ء بما 
إذا قلنا : أنها مختصة « ما » ء وغيرهم ، إرادة العموم. وقد ذكر في روح المعاني أن هو صالح للعقال

 بغير العقالء فاستعمالها هنا في العقالء وغيرهم للتغليب.
 الفوائد

أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين ألن ظل الغداة يضمحل حتى ال يبقى منه إال اليسير » قال ابن الصائغ : 
احدة. وهو بالعشي على العكس ، الستيالئه على جميع الجهات فلحظت الغايتان ، فكأنه في جهة و 



في اآلية. هذا من جهة المعنى ، وفيه من جهة اللفظ المطابقة ، ألن سّجدا جمع ، فطابقه جمع 
الشمائل ، التصاله به ، فحصل في اآلية مطابقة اللفظ للمعنى ولحظهما معا ، وتلك الغاية في اإلعجاز 

. » 
 [59إلى  53( : اآليات 31ورة النحل )]س

( َوَلُه ما ِفي السَّماواِت َواأْلَْرِض 53َوقاَل اللَُّه ال تَ تَِّخُذوا ِإلَهْيِن اثْ نَ ْيِن ِإنَّما ُهَو ِإلٌه واِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهُبوِن )
َر اللَِّه تَ ت َُّقوَن )  (59َوَلُه الدِّيُن واِصبا  َأفَ َغي ْ

 اإلعراب
ئنافّية )قال( فعل ماض )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )ال( ناهية جازمة )تّتخذوا( مضارع )الواو( است

 مجزوم وعالمة الجزم حذف

(31/119) 
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، وعالمة النصب الياء )اثنين( نعت إلالهين «  3» النون .. و)الواو( فاعل )إلهين( مفعول به منصوب 

)إنّما( كافّة ومكفوفة )هو( ضمير منفصل مبنّي «  9» وب وعالمة النصب الياء فهو ملحق بالمثّنى منص
في محّل رفع مبتدأ )إله( خبر مرفوع )واحد( نعت إلله مرفوع مثله )الفاء( رابطة لجواب شرط مقّدر 

ي الضمير أي )إيّاي( ضمير منفصل مبنّي في محّل نصب مفعول به لفعل محذوف يفّسره المذكور ويل
إيّاي ارهبوا )الفاء( زائدة للتزيين )ارهبون( فعل أمر مبنّي على حذف النون .. و)الواو( فاعل ، و)النون( 

 للوقاية ، و)الياء( المحذوفة ضمير مفعول به.
 ال محّل لها استئنافّية.« قال الّله ... » جملة : 

 في محّل نصب مقول القول.« ال تّتخذوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« هو إله واحد ... » جملة : و 

في محّل جزم جواب شرط مقّدر أي : إن نالكم الخوف فارهبوني أنا « إيّاي )ارهبوا( ... » وجملة : 
 دون سواي.

 ال محّل لها تفسيريّة.« ارهبون )المذكورة( » وجملة : 
حّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )ما( اسم موصول مبنّي )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)الهاء( ضمير في م

في محّل رفع مبتدأ مؤّخر )في السموات( جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف صلة ما )األرض( معطوف على 
السموات بالواو ومجرور )الواو( عاطفة )له الدين( مثل له ما في السموات )واصبا( حال من الضمير 

 بت له حال كونه واصبا )الهمزة(المستكّن في الخبر أي : الدين ثا



___________ 
 ( والمفعول الثاني محذوف تقديره معبودين ، وإذا ضّمن الفعل معنى تعبدوا فله مفعول واحد.3)
 ( أو هو عطف بيان على جهة التبيين والتوضيح ..9)

(31/111) 
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اطفة )غير( مفعول به مقدم منصوب )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه لالستفهام اإلنكارّي )الفاء( ع

 مجرور )تّتقون( مضارع مرفوع و)الواو( فاعل.
 ال محّل لها معطوفة على جملة هو إله واحد.« له ما في السموات ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة له ما في السموات.« له الدين ... » وجملة : 
 « . 3» ال محّل لها معطوفة على جملة له الدين « تّتقون » وجملة : 

 الصرف : 
 )واصبا( ، اسم فاعل من وصب الشي ء يصب باب ضرب بمعنى دام وثبت ، وزنه فاعل.

 البالغة
والمعروف أنه  ( االحتراس : وذلك في قوله تعالى َوقاَل اللَُّه ال تَ تَِّخُذوا ِإلَهْيِن اثْ نَ ْيِن ِإنَّما ُهَو ِإلٌه واِحٌد.3)

ال يجمع بين العدد والمعدود إال فيما وراء الواحد واالثنين ، فيقولون : عندي رجال ثالثة ونساء ثالث ، 
ألن المعدود عار عن الداللة على العدد الخاص ، فلو لم تشفعه بصفته لما فهمت العدد المراد. وأما 

ى العدد ، فال حاجة إلى أن يقال : رجل واحد رجل وامرأة ورجالن وامرأتان ، فمعدودان فيهما داللة عل
وامرأة واحدة ورجالن اثنان وامرأتان اثنتان. أما في اآلية الكريمة ، فاالسم الحامل لمعنى اإلفراد والتثنية 

دال على شيئين : على الجنسية والعدد المخصوص ، فإذا أريدت الداللة على أن المراد به منها ، 
 هو العدد ، شفع بما يؤكده ، فدل به على القصد إليه والعناية به. أالوالذي يساق إليه الحديث 

___________ 
 معطوفة على استئناف مقّدر أي أ تجهلون فتتقون غير الّله .. -وعلى رأي الزمخشرّي  -( هي 3)

(31/111) 
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بواحد لم يحسن ، وخيل أنك تثبت اإللهية ال الواحدانية  ترى أنك لو قلت : إنما هو إله ، ولم تؤكده



 فكان ال بد من االحتراس.
( االلتفات : في قوله تعالى َوِإيَّاَي فَاْرَهُبوِن ففيه التفات من الغيبة إلى التكلم ، على مذهب الجمهور 9)

ب ، سيما بعد للمبالغة في التخويف والترهيب ، فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائ
 وصفه بالوحدة واأللوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على االنتقام.

 [55إلى  51( : اآليات 31]سورة النحل )
ا َفرِيٌق ( ثُمَّ ِإذا َكَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم ِإذ51َوما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَِّه ثُمَّ ِإذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه َتْجئَ ُروَن )

 (55( لَِيْكُفُروا ِبما آتَ ْيناُهْم فَ َتَمت َُّعوا َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن )51ِمْنُكْم ِبَربِِّهْم ُيْشرُِكوَن )
 اإلعراب

، )الباء( حرف جّر و)كم( ضمير في «  3» )الواو( استئنافّية )ما( موصول مبنّي في محّل رفع مبتدأ 
أو  -( جاّر ومجرور حال من الضمير العائد في الصلة محّل جّر متعّلق بمحذوف صلة ما )من نعمة

)الفاء( زائدة لمشابهة ما للشرط )من الّله( جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف خبر ما )ثّم( حرف  -تمييز ما 
عطف )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضّمن معنى الشرط مبنّي في محّل نصب متعّلق بمضمون الجواب 

ضمير مفعول به )الضمير( فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )مّسكم( فعل ماض .. و)كم( 
 )إلى( حرف جّر و)الهاء(

___________ 
( لم يعرب اسم شرط حّتى ال يقّدر فعل بعده ، إذ ال يحذف فعل الشرط إاّل بعد إن في موضعين : 3)

والثاني أن يكون إن  األول في باب االشتغال كقوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ،
 متلوا بال ، وما تقّدمه يدّل على الشرط ، كقول القائل : 

 فطّلقها فلست لها بكف ء وإاّل يعل مفرقك الحسام.

(31/115) 
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 ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )تجأرون( وهو مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.

 ال محّل لها استئنافّية.« كم من نعمة ... ما ب» جملة : 
 في محّل جّر مضاف إليه.« مّسكم الضّر ... » وجملة : 
 « . 3» ال محّل لها جواب شرط غير جازم « تجأرون ... » وجملة : 

)الضّر( مفعول به منصوب )عنكم( مثل بكم متعّلق ب  «  9» )ثّم إذا كشف( مثل ثّم إذا مّسكم 
، )منكم( مثل بكم متعّلق بنعت لفريق )بربّهم( جار «  1» ئّية )فريق( مبتدأ مرفوع )كشف( ، )إذا( فجا



 ومجرور متعّلق ب  )يشركون( .. و)هم( مضاف إليه )يشركون( مثل تجأرون.
 في محّل جّر مضاف إليه.« كشف ... » وجملة : 
في محّل « يشركون »  ال محّل لها جواب شرط غير جازم وجملة :« فريق منكم .. يشركون » وجملة : 

 رفع خبر المبتدأ )فريق(.
، )يكفروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون «  1» )الالم( الم العاقبة 

.. و)الواو( فاعل )الباء( حرف جّر )ما( موصول في محّل جّر متعّلق ب  )يكفروا( ، )آتيناهم( فعل ماض 
 وفاعله .. و)هم( مفعول به.

 والمصدر المؤّول )أن يكفروا ...( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )يشركون(.
___________ 

( مجي ء الجاّر قبل هو الذي استدعى الفاء .. ويجوز أن تكون الجملة خبرا لمبتدأ محذوف تقديره 3)
 أنتم ، والجملة االسمية جواب الشرط غير الجازم.

أشرك بعضكم ، ألن ما بعد )إذا( الفجائّية ال يعمل في ما ( الظرف متعّلق بفعل محذوف تقديره 9)
 قبلها.

 ( جاز أن يكون مبتدأ وهو نكرة ألنه وصف.1)
 ( أو الم التعليل.1)

(31/111) 
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تعليلّية )سوف( )الفاء( استئنافّية )تمّتعوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون ... و)الواو( فاعل )الفاء( 

 حرف استقبال )تعلمون( مثل تجأرون.
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« يكفروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« آتيناهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« تمّتعوا ... » وجملة : 
 يلّية.ال محّل لها تعل« سوف تعلمون » وجملة : 

 البالغة
 االلتفات : في قوله تعالى فَ َتَمت َُّعوا التفات إلى الخطاب ، لإليذان بتناهي السخط. -

 [52إلى  51( : اآليات 31]سورة النحل )
َيْجَعُلوَن لِلَِّه اْلَبناِت ( وَ 51َوَيْجَعُلوَن ِلما ال يَ ْعَلُموَن َنِصيبا  ِممَّا َرزَْقناُهْم تَاللَِّه لَُتْسئَ ُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم تَ ْفتَ ُروَن )



( يَ َتوارى ِمَن 51( َوِإذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاأْلُْنثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم )57ُسْبحانَُه َوَلُهْم ما َيْشتَ ُهوَن )
 (52ِب َأال ساَء ما َيْحُكُموَن )اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء ما ُبشَِّر بِِه أَيُْمِسُكُه َعلى ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِفي التُّرا

 اإلعراب
)الواو( استئنافّية )يجعلون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل )الالم( حرف جّر )ما( اسم موصول مبنّي 

 في محّل جّر متعّلق

(31/117) 
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نصيبا( مفعول به منصوب )من( حرف جّر ، )ال( نافية )يعلمون( مثل يجعلون )«  3» ب )يجعلون( 

)ما( مثل األول متعّلق بنعت ل  )نصيبا( ، )رزقناهم( فعل ماض وفاعله .. و)هم( ضمير مفعول به )تالّله( 
جاّر ومجرور متعّلق بفعل محذوف تقديره أقسم )الالم( الم القسم )تسألّن( مضارع مبنّي للمجهول 

قد حذفت لتوالي األمثال ، و)الواو( المحذوفة اللتقاء الساكنين مرفوع ، وعالمة الرفع ثبوت النون ، و 
، )كنتم( فعل ماض «  9» نائب فاعل ، و)النون( نون التوكيد )عن( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 

 ناقص .. و)تم( اسم كان )تفترون( مثل يجعلون.
 سألّن(.والمصدر المؤّول )ما كنتم تفترون( في محّل جّر بحرف الجّر متعّلق ب  )ت

 ال محّل لها استئنافّية.« يجعلون ... » جملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( األول.« ال يعلمون ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( الثاني.« رزقناهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« القسم المقّدرة ... » وجملة : 
  محّل لها جواب القسم.ال« تسألّن ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« كنتم تفترون ... » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كنتم.« تفترون ... » وجملة : 

)الواو( عاطفة )يجعلون لّله البنات( مثل يجعلون لما .. نصيبا ، وعالمة النصب للمفعول الكسرة 
 لهاء()سبحان( مفعول مطلق لفعل محذوف و)ا

___________ 
 ( أو متعّلق بمحذوف مفعول به ثان.3)
 ( أو اسم موصول في محّل جّر ، والعائذ محذوف ، والجملة صلة.9)
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ي ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )يجعلون( الثان

، )ما( موصول في محّل نصب معطوف على البنات مفعولي «  3» فهو معطوف على الجاّر لّله .. 
 ، )يشتهون( مثل يجعلون.«  9» يجعلون 

 ال محّل لها معطوفة على جملة يجعلون )األولى(.« يجعلون ... » وجملة : 
 « . 1» ال محّل لها اعتراضّية دعائّية « )نسّبح( سبحانه » وجملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« يشتهون » جملة : و 
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضّمن معنى الشرط في محّل نصب متعّلق ب  )ظّل( ، 

)بّشر( فعل ماض مبنّي للمجهول )أحدهم( نائب الفاعل مرفوع .. و)هم( مضاف إليه )باألنثى( جاّر 
)وجهه(  -ناسخ  -لجّر الكسرة المقّدرة على األلف )ظّل( فعل ماض ومجرور متعّلق ب  )بّشر( وعالمة ا

اسم ظّل مرفوع .. و)الهاء( مضاف إليه )مسوّدا( خبر ظّل منصوب )الواو( واو الحال )هو( ضمير 
 منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )كظيم( خبر مرفوع.

 في محّل جّر مضاف إليه.« بّشر أحدهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« ظّل وجهه مسوّدا ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال.« هو كظيم ... » وجملة : 

)يتوارى( ، مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على األلف ، والفاعل هو أي أحدهم )من القوم( 
 جاّر ومجرور متعّلق ب  )يتوارى( ، )من

___________ 
 )ما يشتهون( مبتدأ مؤّخر .. والجملة حال من الفاعل في )يجعلون( .. أو استئنافّية.( أو خبر مقّدم و3)
( والمعنى : ويجعلون لهم ما يشتهون أي يختارون ألنفسهم ما يشتهون واإلعراب الوارد في الحاشية 9)
 ( من الصفحة السابقة.9)
 -البنات وهو منّزه عن اّدعائهم  ( يجوز أن تكون الجملة حالّية من لفظ الجاللة أي : يجعلون لّله1)

 . -وهو غير جائز عند ابن هشام ألن الجملة دعائّية وهي إنشاء 
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، )ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر مضاف إليه )بّشر( «  3» سوء( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يتوارى( 



ف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )بّشر( ، )الهمزة( لالستفهام مثل األول )الباء( حر 
)يمسكه( مضارع مرفوع ، و)الهاء( ضمير مفعول به ، والفاعل هو أي أحدهم )على هون( جاّر ومجرور 

حال من مفعول يمسكه )أم( حرف عطف )يدّسه( مثل يمسكه )في التراب( جاّر ومجرور متعّلق ب  
( حرف تنبيه )ساء( فعل ماض إلنشاء الذّم ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ما( نكرة )يدّسه( ، )أال

 )يحكمون( مثل يجعلون.«  9» موصوفة في محّل نصب تمييز لضمير الفاعل 
 « . 1» في محّل نصب حال من الضمير في كظيم « يتوارى ... » وجملة : 
 )ما(.ال محّل لها صلة الموصول « بّشر ... » وجملة : 
 « . 1» ال محّل لها استئناف بيانّي « يمسكه ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة يمسكه.« يدّسه ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« ساء ما يحكمون » وجملة : 
 في محّل نصب نعت ل  )ما(.« يحكمون » وجملة : 

 الصرف : 
من فعل اسوّد الخماسّي ، وزنه مفعّل ، بضّم الميم وتشديد  -ل أو اسم مفعو  -)مسوّدا( ، اسم فاعل 

 الالم وفتح العين ، والظاهر أنّه اسم فاعل ألن اسم المفعول يحتاج إلى الجاّر.
___________ 

( تعّلق جارّان من لفظ واحد بالفعل نفسه ألن معناهما مختلف ، فاألول لالبتداء ، والثاني للتعليل 3)
 ا بّشر به .. ويجوز أن يكون المجرور والجاّر األول حاال من فاعل يتوارى. ].....[أي من أجل سوء م

 ( أو هو حرف مصدرّي ، والمصدر المؤّول فاعل ساء.9)
 ( أو هي خبر ثان للمبتدأ هو ، في محّل رفع .. أو هي استئناف بيانّي.1)
  لنفسه أ يمسكه ...( أو هي مقول القول لقول مقّدر هو حال من فاعل يتوارى أي قائال1)
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 الفوائد
 التاء : 

 التاء ستة أنواع وهي : 
 اسم إشارة للمفردة المؤنثة ، وبناؤه على السكون.« تا »  -أ 

وبما  وتأتي في الفعل ساكنة ومتحركة ، أما في االسم فال تكون اال متحركة ،« تاء التأنيث » و  -ب 



أنها للتفريق بين المذكر والمؤنث فال تدخل على الصفات الخاصة بالنساء مثل : حامل ، حائض ، 
 عانس ، مرضع .. إلخ.

 تاء الجمع المكسر األعجمي مثل : صولج وصوالجة ، وطيلسان وطيالسة وصيرف وصيارفة. -ج 
 تاء التمييز ، لتمييز الواحد من جنسه ، مثل : تمر وتمرة. -ء 

 « .وزن » تاء العوض : وهي التي تلحق اسما حذفت فاؤه ، مثل : زنة أصلها  -ه 
تاء القسم ، كما هي في اآلية التي بين أيدينا. يقول سيبويه : إن العرب ال يدخلون تاء القسم في  -و 

 « .ترّب الكعبة » فال يقال : « . لفظ الجاللة » غير 
 [19إلى  12( : اآليات 31]سورة النحل )

( َوَلْو يُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس 12ِذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َوِللَِّه اْلَمَثُل اأْلَْعلى َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )ِللَّ 
ُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعة  َوال ِبظُْلِمِهْم ما تَ َرَك َعَلْيها ِمْن َدابٍَّة َولِكْن يُ َؤخُِّرُهْم ِإلى َأَجٍل ُمَسمًّى فَِإذا جاَء َأَجلُ 

( َوَيْجَعُلوَن ِللَِّه ما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسَنتُ ُهُم اْلَكِذَب َأنَّ َلُهُم اْلُحْسنى ال َجَرَم َأنَّ َلُهُم 13َيْستَ ْقِدُموَن )
 (19النَّاَر َوأَن َُّهْم ُمْفَرُطوَن )

(31/113) 
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 اإلعراب

)الالم( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )ال( نافية )يؤمنون( مضارع 
مرفوع .. و)الواو( فاعل )باآلخرة( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يؤمنون( ، )مثل( مبتدأ مؤّخر مرفوع )السوء( 

للذين مثل )األعلى( نعت للمثل مرفوع ، وعالمة  مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )لّله المثل( مثل
الرفع الضّمة المقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )هو( ضمير منفصل مبتدأ )العزيز( خبر مرفوع 

 )الحكيم( خبر ثان مرفوع.
 ال محّل لها استئنافّية.« للذين ... مثل السوء » جملة : 

 )الذين(. ال محّل لها صلة الموصول« ال يؤمنون » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« لّله المثل ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة لّله المثل ...« هو العزيز ... » وجملة : 

)الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غير جازم )يؤاخذ( مضارع مرفوع )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع 
لمهم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يؤاخذ( ، و)الباء( سببّية .. و)هم( مضاف )الناس( مفعول به منصوب )بظ

إليه )ما( نافية )ترك( فعل ماض ، والفاعل هو )على( حرف جّر و)ها( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  



)ترك( ، )من( حرف جّر زائد )دابّة( مجرور لفظا منصوب محاّل مفعول به )الواو( عاطفة )لكن( حرف 
 )يؤّخرهم( مثل يؤاخذ ..استدراك 

و)هم( ضمير مفعول به )إلى أجل( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يؤّخرهم( ، )مسّمى( نعت ألجل مجرور 
 وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة على األلف )الفاء(
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نصب متعّلق ب  )ال يستأخرون( ، )جاء( فعل  عاطفة )إذ( ظرف للمستقبل متضّمن معنى الشرط في محلّ 

ماض )أجلهم( فاعل مرفوع و)هم( مضاف إليه )ال( نافية )يستأخرون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل 
 )الواو( عاطفة )ال يستقدمون( مثل ال يستأخرون.

 ال محّل لها معطوفة على جملة االستئناف.« يؤاخذ الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« ترك ...  ما» وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة يؤاخذ الّله ..« يؤّخرهم ... » وجملة : 
 في محّل جّر مضاف إليه.« جاء أجلهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم )إذا(.« ال يستأخرون ... » وجملة : 
 ها معطوفة على جملة ال يستأخرون.ال محّل ل« ال يستقدمون » وجملة : 

، )يكرهون( مثل يستأخرون )الواو( «  3» )الواو( عاطفة )يجعلون لّله ما( مثل يجعلون لّله البنات 
 عاطفة )تصف( مثل يؤاخذ )ألسنتهم( فاعل مرفوع ..

و)هم( مضاف إليه )الكذب( مفعول به منصوب )أّن( حرف مشّبه بالفعل )الالم( حرف جّر و)هم( 
ير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )الحسنى( اسم أن مؤّخر منصوب وعالمة النصب الفتحة المقّدرة ضم

 على األلف.
 « . 9» والمصدر المؤّول )أّن لهم الحسنى( في محّل نصب بدل من الكذب 

لهم  ، )أّن لهم النار( مثل أنّ «  1» )ال( نافية للجنس )جرم( اسم ال مبنّي على الفتح في محّل نصب 
 الحسنى.

___________ 
 ( من هذه السورة.57( في اآلية )3)
 ( أو في محّل جّر بحرف جّر محذوف أي بأّن لهم الحسنى ، والجاّر متعّلق بالكذب.9)
 ( من هذه السورة.91( من سورة هود و)99( انظر حاالت إعراب ال جرم في اآليات )1)
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و المصدر المؤّول )أّن لهم النار( في محّل جّر بحرف جّر محذوف تقديره في أّن لهم .. متعّلق بخبر 

 ال.
)الواو( عاطفة )أّن( مثل األول و)هم( ضمير في محّل نصب اسم أّن )مفرطون( خبر أّن مرفوع وعالمة 

 الرفع الواو.
 على المصدر المؤّول )أّن لهم النار(.والمصدر المؤّول )أنهم مفرطون( في محّل جّر معطوف 

 ال محّل لها معطوفة على جملة يؤاخذ اهلل.« يجعلون ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« يكرهون ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة يجعلون.« تصف ألسنتهم ... » وجملة : 
 ستئنافّية.ال محّل لها ا« ال جرم أّن ... » وجملة : 

 الصرف : 
 )مفرطون( ، اسم مفعول من أفرط فالنا أي تركه ، وزنه مفعلون بضّم الميم وفتح العين.

 الفوائد
 قال أحد النحاة : الفاء العاطفة تكون للترتيب والتعقيب ، فإذا قلت :  -

 ا.جاء علي فسعيد ، فالمعنى أن عليا جاء أوال ، وسعيد جاء بعده ، بال مهلة بين مجيئهم
وقد اعترض على هذا االشتراط بعض النحاة فقال : ال يشترط فيها التعقيب الفوري بل هي للتعقيب 

على ضوء االصطالح العقلي أو االعتيادي ، وضرب لذلك مثال فقال : لهذا صح أن يقال دخلت 
بعد البصرة ، البصرة فبغداد ، وإن كان بين دخولهما زمان كبير. ولكن يفهم من الكالم أنه طوى المنازل 

 ولم يقم بواحد منها إقامة يخرج بها عن حد السفر إلى أن دخل بغداد.
فإن مجي ء « فإذا جاء أجلهم » وهكذا يتبين معنا أن الفاء ليست للفور الحقيقي. ومثله قوله تعالى : 

 األجل متراخ عن التعقيب الفوري فتأمل ...!
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 [11إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )

( 11َوَلُهْم َعذاٌب أَلِيٌم )تَاللَِّه َلَقْد َأْرَسْلنا ِإلى ُأَمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فَ َزيََّن َلُهُم الشَّْيطاُن َأْعماَلُهْم فَ ُهَو َولِي ُُّهُم اْليَ ْوَم 



 (11ُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهدى  َورَْحَمة  ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن )َوما أَنْ َزْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب ِإالَّ لُِتبَ يَِّن َلهُ 
 اإلعراب

)تالّله( جاّر ومجرور متعّلق بفعل محذوف تقديره أقسم )الالم( الم القسم )قد( حرف تحقيق )أرسلنا( 
تعّلق بنعت ألمم فعل ماض وفاعله )إلى أمم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أرسلنا( ، )من قبلك( جاّر ومجرور م

.. 
و)الكاف( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )زّين( فعل ماض )الالم( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر 
متعّلق ب  )زيّن( ، )الشيطان( فاعل مرفوع )أعمالهم( مفعول به منصوب .. و)هم( مضاف إليه )الفاء( 

مرفوع .. و)هم( مثل األخير )اليوم(  عاطفة )هو( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )ولّيهم( خبر
، )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر «  3» ظرف زمان منصوب متعّلق بولّي 

 متعّلق بخبر مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت لعذاب مرفوع.
 ال محّل لها استئنافّية.« القسم ... » جملة : 

 ال محّل لها جواب القسم.«  أرسلنا ...» وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة جواب القسم.« زيّن لهم الشيطان » وجملة : 

___________ 
( في الزمن الماضي أو الحاضر .. وإن دّل الظرف )اليوم( على المستقبل أي يوم القيامة فهو متعّلق 3)

 بحال من الضمير في ولّيهم ، أي معّذبين اليوم.
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 ال محّل لها معطوفة على جملة زّين .. الشيطان.« هو ولّيهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة هو ولّيهم.« لهم عذاب ... » وجملة : 

جّر )الكتاب(  )الواو( عاطفة )ما( نافية )أنزلنا( مثل أرسلنا )على( حرف جّر و)الكاف( ضمير في محلّ 
مفعول به منصوب )إاّل( أداة حصر )الالم( للتعليل )تبّين( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم .. 

والفاعل أنت )لهم( مثل األول متعّلق ب  )تبّين( ، )الذي( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به 
جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر  )اختلفوا( فعل ماض مبنّي على الضّم .. و)الواو( فاعل )في( حرف

، )رحمة( «  3» متعّلق ب  )اختلفوا( ، )الواو( عاطفة )هدى( مفعول ألجله عامله محذوف تقديره أنزلنا 
معطوف على هدى بالواو منصوب )لقوم( جار ومجرور متعّلق برحمة )يؤمنون( مضارع مرفوع .. 

 و)الواو( فاعل.



 ا معطوفة على جملة جواب القسم.ال محّل له« أنزلنا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« تبّين ... » وجملة : 

 والمصدر المؤّول )أن تبّين( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )أنزلنا(.
 ال محّل لها صلة الموصول )الذي(.« اختلفوا ... » وجملة : 
 وم.في محّل جّر نعت لق« يؤمنون » وجملة : 

 [17إلى  15( : اآليات 31]سورة النحل )
( َوِإنَّ َلُكْم ِفي 15َواللَُّه أَنْ َزَل ِمَن السَّماِء ماء  فََأْحيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتِها ِإنَّ ِفي ذِلَك آَليَة  ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن )

َرة  ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِفي بُُطونِِه ِمْن بَ ْينِ  ( َوِمْن ثََمراِت 11فَ ْرٍث َوَدٍم لََبنا  خاِلصا  سائِغا  ِللشَّارِبِيَن ) اأْلَْنعاِم َلِعب ْ
 (17النَِّخيِل َواأْلَْعناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرا  َورِْزقا  َحَسنا  ِإنَّ ِفي ذِلَك آَليَة  ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلوَن )

___________ 
ّن محّله الجّر وقد اختلف الفاعل في الفعل ( ال يجوز عطف )هدى( على محّل المصدر المؤّول أل3)

أنزلنا وفي المصدر المؤّول لذلك جّر بالالم بخالف هدى الذي اتّفق فاعله مع فاعل الفعل فالعطف 
أصبح من عطف الجمل ، وهذا خالف رأي الزمخشرّي الذي أجاز عطف )هدى( على محل )أن تبّين( 

 ، وهو النصب.
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 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )الّله( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )أنزل( فعل ماض ، والفاعل هو )من السماء( جار 
، )ماء( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )أحيا( مثل أنزل والفتح مقّدر «  3» ومجرور متعّلق ب  )أنزل( 

ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )أحيا( ، و)الباء( سببّية )األرض( على األلف )الباء( حرف جّر و)الهاء( 
مفعول به منصوب )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب  )أحيا( ، )موتها( مضاف إليه مجرور .. و)ها( 

ضمير مضاف إليه )إّن( حرف توكيد ونصب )في( حرف جّر )ذلك( اسم إشارة مبنّي في محّل جّر 
 متعّلق بخبر إّن ...

م( للبعد ، و)الكاف( للخطاب )الالم( الثانية للتوكيد )آية( اسم إّن مؤّخر منصوب )لقوم( جاّر و)الال
 ومجرور نعت آلية )يسمعون( مضارع مرفوع ..

 و)الواو( فاعل.
 ال محّل لها استئنافّية.« الّله أنزل ... » جملة : 



 في محّل رفع خبر المبتدأ )الّله(.« أنزل ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة أنزل.« أحيا ... »  وجملة :

 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آلية ... » وجملة : 
___________ 

 ( أو بحال من ماء.3)
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 في محّل جّر نعت لقوم.« يسمعون » وجملة : 

األول )الالم( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر إّن )في )الواو( عاطفة )إّن( مثل 
األنعام( جار ومجرور متعّلق بالخبر المقّدر و)في( سببّية )لعبرة( مثل آلية )نسقيكم( مضارع مرفوع 

وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء .. و)كم( ضمير مفعول به ، والفاعل نحن للتعظيم )من( حرف 
)ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )نسقيكم( ، )في بطونه( جاّر ومجرور متعّلق جّر و

، «  3» بمحذوف صلة ما .. و)الهاء( مضاف إليه )من بين( جاّر ومجرور متعّلق بحال من )لبنا( 
ا( )فرث( مضاف إليه مجرور )دم( معطوف على فرث بالواو مجرور )لبنا( مفعول به ثان منصوب )خالص

 نعت ل  )لبنا( منصوب )سائغا( نعت ثان منصوب )للشاربين( جاّر ومجرور متعّلق ب  )سائغا(.
 ال محّل لها معطوفة على جملة الّله أنزل.« إّن لكم .. لعبرة » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« نسقيكم ... » وجملة : 

)النخيل( مضاف إليه مجرور «  9» ّدر أي ثمر )الواو( عاطفة )من ثمرات( جار ومجرور خبر لمبتدأ مق
)األعناب( معطوف على النخيل بالواو مجرور )تّتخذون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل )من( حرف 

جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )تّتخذون( ، )سكرا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )رزقا( 
 عت ل  )رزقا( منصوب )إنّ معطوف على )سكرا( منصوب )حسنا( ن

___________ 
 ( أو ب  )نسقي( ومن البتداء الغاية.3)
( واختار أبو حّيان تعليقه ب  )تّتخذون( ، وتكّررت )منه( للتوكيد ، والضمير مفرد بمعنى العصير .. أو 9)

كون خبرا هو متعّلق ب  )نسقيكم( المذكور أو مقّدرا .. ويجوز عطف الجاّر على قوله )في األنعام( في
 أيضا ل  )إّن( ، أي إّن لكم في األنعام ومن ثمرات النخيل لعبرة ..
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 في ... يعقلون( مثل إّن في ... يسمعون.

 ال محّل لها معطوفة على جملة الّله أنزل ..« من ثمرات ... ثمر » وجملة : 
 . -المبتدأ المقّدر  -في محّل رفع نعت لثمر « تّتخذون .. » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آلية » وجملة : 
 في محّل جّر نعت لقوم.« يعقلون » وجملة : 

 الصرف : 
 )فرث( ، اسم لألشياء المأكولة المنهضمة بعض االنهضام في الكرش ، وزنه فعل بفتح فسكون.

 روف ، وزنه فعل بفتحتين.)لبنا( ، اسم للطعام المع
 )خالصا( ، اسم فاعل من خلص الثالثّي ، وزنه فاعل.

)سائغا( ، اسم فاعل من ساغ الثالثّي وزنه فاعل وفيه قلب حرف العّلة همزة لمجيئها بعد ألف فاعل 
 شأن كّل فعل معتّل أجوف.

 )الشاربين( ، جمع الشارب ، اسم فاعل من شرب الثالثّي ، وزنه فاعل.
( ، هو في األصل مصدر لفعل سكر يسكر باب فرح ، وزنه فعل بفتحتين ، ثّم سّمي به الخمر )سكرا

 أو الخّل أو العصير ما دام حلوا ..
 [12إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )

( ثُمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ 11ُشوَن )َوَأْوحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجباِل بُ ُيوتا  َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا يَ ْعرِ 
 ِفي ذِلَك الثََّمراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلال  َيْخُرُج ِمْن بُُطونِها َشراٌب ُمْخَتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ 

 (12آَليَة  ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن )
 112، ص :  31دول في إعراب القرآن ، ج 

 اإلعراب
الواو( استئنافّية )أوحى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر على األلف )رّبك( فاعل مرفوع .. )

، «  3» و)الكاف( مضاف إليه )إلى النحل( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أوحى( ، )أن( حرف تفسير 
)من )اّتخذي( فعل أمر مبنّي على حذف النون .. و)الياء( ضمير مّتصل مبنّي في محّل رفع فاعل 

الجبال( جاّر ومجرور متعّلق ب  )اّتخذي( و)من( تبعيضّية )بيوتا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة في 
الموضعين )من الشجر( جار ومجرور متعّلق بما تعّلق به الجاّر األول فهو معطوف عليه )من( حرف جّر 

لجاّر األول )يعرشون( مضارع )ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق بالفعل األخير ومعطوف على ا
 مرفوع ..

 و)الواو( فاعل.



 ال محّل لها استئنافّية.« أوحى رّبك .. » جملة : 
 ال محّل لها تفسيريّة.« اّتخذي ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« يعرشون ... » وجملة : 

  )كلي( ، )الثمرات( مضاف إليه )ثّم( حرف عطف )كلي( مثل اتخذي )من كّل( جاّر ومجرور متعّلق ب
مجرور )الفاء( عاطفة )اسلكي( مثل اّتخذي ، )سبل( مفعول به )رّبك( مضاف إليه مجرور .. و)الكاف( 

منصوب )يخرج( مضارع مرفوع )من بطونها( جاّر ومجرور «  9» مضاف إليه )ذلال( حال من )سبال( 
فوع )مختلف( نعت لشراب مرفوع )ألوانه( فاعل متعّلق ب  )يخرج( ، و)ها( مضاف إليه )شراب( فاعل مر 

 اسم الفاعل مختلف مرفوع ..
 و)الهاء( مضاف إليه )في( حرف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر

___________ 
 ( أو مصدريّة ، والمصدر المؤّول مفعول به عامله أوحى أو مجرور بحرف الجّر الباء.3)
 ( أو من فاعل اسلكي ..9)

(31/112) 

 

 152، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
)إّن في .. يتفّكرون( مثل « .  3» مقّدم )شفاء( مبتدأ مؤّخر مرفوع )للناس( جاّر ومجرور متعّلق بشفاء 

 « . 9» إّن ... يسمعون 
 ال محّل لها معطوفة على جملة اّتخذي.« كلي ... » وجملة : 
 ها معطوفة على جملة كلي.ال محّل ل« اسلكي ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« يخرج .. شراب » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آلية ... » وجملة : 
 في محّل رفع نعت ثان لشراب.« فيه شفاء ... » وجملة : 

 الصرف : 
 نحل فعل بفتح فسكون.)النحل( ، اسم جنس الواحدة نحلة وزن فعلة بفتح فسكون ووزن ال

 البالغة
 التنكيت : في قوله تعالى َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجباِل بُ ُيوتا  :  - 3

المتعلقة باتخاذ البيوت بإطالق األكل ، كأنه تعالى وكل األكل « من » و يتزين هذا المعنى في تبعيض 
بيوت وأمرت باتخاذها في بعض إلى شهواتها واختيارها ، فلم يحجر عليها فيه ، وإن حجر عليها في ال



المواضع دون بعض ، ألن مصلحة األكل على اإلطالق باستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فال تحصل 
تفاوت األمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت « ثم » مصلحتها في كل موضع. ولهذا المعنى دخلت 

ل فيما تأكله ، ثم كل أي شي ء شئت ، واإلطالق لها في تناول الثمرات ، كما تقول : راع الحال
 فتوسط ثم لتفاوت الحجر واإلطالق.

___________ 
 ( أو هي الم التقوية ، والمجرور بها منصوب محاّل مفعول به للمصدر شفاء. ].....[3)
 ( من هذه السورة.15( في اآلية )9)

(31/152) 

 

 153، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
وتنكيره إما لتعظيم الشفاء الذي فيه ، أو ألن فيه بعض « . فيه شفاء » في قوله تعالى  التنكير : - 9

 الشفاء ، وكالهما محتمل ، و
اذهب » عن النبي صّلى الّله عليه واله وسّلم أن رجال جاء إليه فقال : إن أخي يشتكي بطنه ، فقال : 

اذهب واسقه عسال فقد صدق » قال : فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فما نفع ، ف« واسقه العسل 
 فسقاه فشفاه اهلل فبرئ.« اهلل وكذب بطن أخيك 

إلى آخر اآلية : التفات من « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه » االلتفات : في قوله تعالى  - 1
ا من الخطاب إلى الغيبة ، ولو جاء الكالم على النسق األول لقيل من بطونك ، وإنما صرف الكالم هاهن

الخطاب إلى الغيبة لفائدة ، وهي أنه ذكر للبشر العسل وأوصافه وألوانه المختلفة ، وأخبرهم أن فيه 
فوائد شتى لهم ، ليلفت انتباههم إليه. ولو قال من بطونك لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها خطاب 

 الغيبة.
 الفوائد

القول دون حروفه ، وثمة خالف بين  هي الواقعة بعد جملة تشتمل على معنى« أن التفسيرية »  -
 العاملين في العلوم اللغوية حول كونها في هذه اآلية تفسيرية أم مصدرية.

 كقوله تعالى : ما قُ ْلُت َلُهْم ِإالَّ ما َأَمْرتَِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللََّه.« أي » التفسيرية هي بمنزلة « أن » و 
 ها جملة.وهكذا ففي األمر معنى القول. وأتى بعد

 [71إلى  72( : اآليات 31]سورة النحل )
ْيئا  ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َقِديٌر َواللَُّه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَ تَ َوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي ال يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم شَ 

الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوا ِبَرادِّي رِْزِقِهْم َعلى ما َمَلَكْت أَْيمانُ ُهْم  ( َواللَُّه َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعلى بَ ْعٍض ِفي72)



( َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزواجا  َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزواِجُكْم 73فَ ُهْم ِفيِه َسواٌء َأفَِبِنْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدوَن )
( َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن 79زََقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت َأفَِباْلباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُروَن )بَِنيَن َوَحَفَدة  َورَ 

 (71اللَِّه ما ال يَْمِلُك َلُهْم ِرْزقا  ِمَن السَّماواِت َواأْلَْرِض َشْيئا  َوال َيْسَتِطيُعوَن )

(31/153) 

 

 159، ص :  31ن ، ج الجدول في إعراب القرآ
 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )الّله( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )خلقكم( فعل ماض ، و)كم( ضمير مفعول به ، 
والفاعل هو )ثّم( حرف عطف )يتوفّاكم( مثل خلقكم )الواو( عاطفة )من( حرف جّر و)كم( ضمير في 

محّل رفع مبتدأ مؤّخر )يرّد( مضارع مبنّي محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )من( اسم موصول مبنّي في 
للمجهول مرفوع ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد )إلى أرذل( جاّر ومجرور متعّلق ب  

)يرّد( ، )العمر( مضاف إليه مجرور )الالم( حرف جّر )كي( حرف مصدرّي ونصب )ال( نافية )يعلم( 
زمان منصوب متعّلق ب  )يعلم( ، )علم( مضاف إليه مجرور  مضارع منصوب ، والفاعل هو )بعد( ظرف

 « . 3» )شيئا( مفعول به للمصدر علم 
___________ 

( ومفعول يعلم ضمير مستتر يعود على )شيئا( على سبيل التنازع .. وقد يصّح العكس على مذهب 3)
 الكوفّيين.

(31/159) 

 

 151، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ر المؤّول )كي ال يعلم( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )يرّد(.و المصد

، )الّله( لفظ الجاللة اسم إّن منصوب )عليم( خبر إّن مرفوع  -ناسخ  -)إّن( حرف مشّبه بالفعل 
 )قدير( خبر ثان مرفوع.

 ال محّل لها استئنافّية.« الّله خلقكم ... » جملة : 
 خبر المبتدأ )الّله(.في محّل رفع « خلقكم ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة خلقكم.« يتوفّاكم ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة مقّدرة مستأنفة.« منكم من يرّد ... » وجملة : 



 أي : منكم من يبقى سليم الجسم حّتى يموت ومنكم من يرّد ...
 )من(.ال محّل لها صلة الموصول « يرّد ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )كي(.« ال يعلم » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« إّن الّله عليم ... » وجملة : 

)الواو( عاطفة )الّله فّضل( مثل الّله خلقكم )بعضكم( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه 
طفة )ما( نافية عاملة ليس )الذين( اسم موصول )على بعض( جار ومجرور متعّلق ب  )فّضل( ، )الفاء( عا

 في محّل رفع اسم ما )فّضلوا( فعل ماض مبنّي للمجهول مبنّي على الضّم ..
و)الواو( نائب الفاعل )الباء( حرف جّر زائد )راّدي( خبر ما منصوب محاّل مجرور لفظا ، وعالمة الجّر 

على( حرف جّر )ما( اسم موصول في محّل جّر الياء )رزقهم( مضاف إليه مجرور ، و)هم( مضاف إليه )
متعّلق ب  )راّدي( )ملكت( فعل ماض .. و)التاء( للتأنيث )أيمانهم( فاعل مرفوع .. و)هم( مضاف إليه ، 
)الفاء( عاطفة )هم( ضمير منفصل مبتدأ )في( حرف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق بحال من 

 الستفهام)سواء( وهو خبر مرفوع )الهمزة( ل

(31/151) 

 

 151، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
بتضمينه معنى يكفرون  -اإلنكارّي التوبيخّي )الفاء( عاطفة )بنعمة( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يجحدون( 

 )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )يجحدون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
 ال محّل لها معطوفة على جملة إّن الّله عليم.« الّله فّضل .. » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة الّله فّضل.« ما الذين فّضلوا » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« فّضلوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« ملكت أيمانهم » وجملة : 
 « . 3» ها معطوفة على جملة ما الذين فّضلوا ال محّل ل« هم فيه سواء » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على استئناف مقّدر أي : يشركون.« يجحدون » وجملة : 

 « . 9» به فيجحدون نعمته 
)الواو( عاطفة )الّله جعل( مثل الّله خلقكم .. )الالم( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  

و)كم( مضاف إليه )أزواجا( « ..  1» اّر ومجرور متعّلق ب  )جعل( )من أنفسكم( ج«  1» )جعل( 
مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )جعل لكم من أزواجكم بنين( مثل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، 

وعالمة النصب في بنين الياء ، فهو ملحق بجمع المذّكر )الواو( عاطفة )حفدة( معطوف على بنين 



زقكم( مثل خلقكم )من الطّيبات( جاّر ومجرور متعّلق ب  )رزقكم( ، )الهمزة( منصوب )الواو( عاطفة )ر 
 مثل األولى )الفاء( عاطفة )بالباطل( جار ومجرور متعّلق ب  )يؤمنون( وهو مثل يجحدون )الواو( عاطفة

___________ 
 ( أو هي تعليل لجملة النفي المتقّدمة فال محّل لها.3)
 طوفة.( أو هي استئنافّية غير مع9)
 ( بتضمينه معنى خلق .. أو متعّلق بمفعول ثان إن كان بمعنى صّير.1)
 ( أو بمحذوف حال من أزواج.1)

(31/151) 
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 )بنعمة الّله .. يكفرون( مثل بنعمة الّله يجحدون و)هم( ضمير منفصل مبتدأ ..

 لها معطوفة على جملة الّله فّضل ..ال محّل « الّله جعل ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )الّله(.« جعل ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة جعل )األولى(.« جعل )الثانية( » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة جعل.« رزقكم ... » وجملة : 
 استئناف مقّدر أي : ال محّل لها معطوفة على « يؤمنون ... » وجملة : 

 « . 3» أ يكفرون بالّله الذي هذا شأنه ويؤمنون بالباطل .. 
 ال محّل لها معطوفة على جملة يؤمنون.« هم يكفرون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )هم(.« يكفرون » وجملة : 

)الّله( لفظ الجاللة  )الواو( عاطفة )يعبدون( مثل يجحدون )من دون( جاّر ومجرور متعّلق بحال من ما
في محّل نصب مفعول به )ال( نافية )يملك( مضارع «  9» مضاف إليه مجرور )ما( اسم موصول 

مرفوع ، والفاعل هو وهو العائد )لهم( مثل لكم متعّلق بحال من )رزقا( وهو مفعول به منصوب )من 
لى السموات بالواو مجرور )األرض( معطوف ع«  1» السموات( جاّر ومجرور متعّلق بنعت ل  )رزقا( 

، )الواو( عاطفة «  1» )شيئا( مفعول مطلق نائب عن المصدر أي : ال يملكون ملكا ال قليال وال كثيرا 
 )ال( نافية )يستطيعون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل والمفعول محذوف.

___________ 
 ( أو هي استئنافّية غير معطوفة.3)
 لة بعده نعت في محّل نصب.( أو نكرة موصوفة ، والجم9)



 ( أو متعّلق ب  )رزقا( على أنّه مصدر .. ويجوز تعليقه بالفعل يملك.1)
 ( أو هو مفعول به للمصدر )رزقا( والسيوطّي جعله بدال من )رزقا( .. ورّد ذلك الجمل في حاشيته.1)

(31/155) 
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ال يملك لهم » وجملة : «  3» في محّل رفع معطوفة على جملة يكفرون « يعبدون ... » وجملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« رزقا .. 
 ال محّل لها معطوفة على جملة الصلة.« ال يستطيعون » وجملة : 

 الصرف : 
 )أرذل( ، اسم تفضيل من رذل الثالثّي ، وزنه أفعل.

لخدمة ، المسارع في الطاعة ، وقيل ولد الولد ، اسم على )حفدة( ، جمع حافد ، وهو المسرع في ا
 وزن اسم الفاعل ، ووزن حفدة فعلة بفتحتين.

 البالغة
الكناية : في قوله تعالى ِلَكْي ال يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيئا  الكالم كناية عن غاية النسيان ، أي ليصير نساء  -

اه ويزول عنه علمه من ساعته. يقول لك : من هذا؟ ، بحيث إذا كسب علما في شي ء لم يلبث أن ينس
 فتقول : فالن ، فما يلبث لحظة إال سألك عنه.

 الفوائد
 ِلَكْي ال يَ ْعَلَم. -

النافية ، فحالت بين الناصب « ال » ثم أعقبهما « كي » في هذه اآلية اجتمع ناصبان الم التعليل و 
 ومنصوبة الفعل المضارع ، وهنا نالحظ أمرين : 

والثاني : أن « يعلم » ال تحول دون الناصب ومنصوبه. ولذلك نصب الفعل « ال » ألول : أن ا
ألنها أقرب إلى الفعل وألصق به من الالم. وقد يكون ثمة اجتهادات أخرى لمن « كي » الناصب هو 

 شاء التوّغل في خالفات النحاة.
___________ 

 طل يؤمنون.( أو هي استئنافّية بيانّية لقوله أ فبالبا3)
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 [71( : آية 31]سورة النحل )

 (71َفال َتْضرِبُوا ِللَِّه اأْلَْمثاَل ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ال تَ ْعَلُموَن )
 اإلعراب

حذف النون ... و)الواو( فاعل  )الفاء( استئنافّية )ال( ناهية جازمة )تضربوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم
)لّله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )تضربوا( ، )األمثال( مفعول به منصوب )إّن( حرف توكيد ونصب )الّله( 

لفظ الجاللة اسم إّن منصوب )يعلم( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )الواو( عاطفة )أنتم( ضمير منفصل 
 مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل. مبنّي في محّل رفع مبتدأ )ال( نافية )تعلمون(

 « . 3» ال محّل لها استئنافّية « ال تضربوا ... » جملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« إّن الّله يعلم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« يعلم ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على التعليلّية.« أنتم ال تعلمون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )أنتم(.« تعلمون  ال» وجملة : 

 [71إلى  75( : اآليات 31]سورة النحل )
ْنُه ِسرًّا َوَجْهرا  َهْل َضَرَب اللَُّه َمَثال  َعْبدا  َمْمُلوكا  ال يَ ْقِدُر َعلى َشْي ٍء َوَمْن َرزَْقناُه ِمنَّا رِْزقا  َحَسنا  فَ ُهَو يُ ْنِفُق مِ 

( َوَضَرَب اللَُّه َمَثال  رَُجَلْيِن َأَحُدُهما أَْبَكُم ال يَ ْقِدُر َعلى 75لَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعَلُموَن )َيْستَ ُووَن اْلَحْمُد لِ 
ٍط ُهَو َعلى ِصراَشْي ٍء َوُهَو َكلٌّ َعلى َمْوالُه أَيْ َنما يُ َوجِّْهُه ال يَْأِت ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل وَ 

 (71ُمْسَتِقيٍم )
___________ 

 ( أو هي جواب شرط مقّدر أي إن أردتم أن تمثّلوا األشياء فال تضربوا لّله األمثال ..3)
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 اإلعراب

مثال( )ضرب( فعل ماض )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )مثال( مفعول به منصوب )عبدا( بدل من )
منصوب )مملوكا( نعت ل  )عبدا( منصوب )ال( نافية )يقدر( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )على شي ء( 

جاّر ومجرور متعّلق ب  )يقدر( ، )الواو( عاطفة )من( اسم موصول مبنّي في محّل نصب معطوف على 
 ، )رزقناه( فعل ماض مبنّي على السكون ..«  3» )عبدا( 



لهاء( مفعول به )من( حرف جّر و)نا( ضمير في محّل جّر متعّلق بفعل )رزقنا( و)نا( ضمير فاعل ، و)ا
على حذف مضاف أي من عندنا )رزقا( مفعول به ثان منصوب )حسنا( نعت )رزقا( منصوب )الفاء( 
عاطفة )هو( ضمير منفصل في محّل رفع مبتدأ )ينفق( مثل يقدر )من( حرف جّر و)الهاء( ضمير في 

منصوب )جهرا( معطوف على )سّرا( «  9» ب  )ينفق( )سّرا( مصدر في موضع الحال محّل جّر متعّلق 
 بالواو منصوب )هل( حرف استفهام )يستوون( مضارع مرفوع ..

و)الواو( فاعل )الحمد( مبتدأ مرفوع )لّله( جاّر ومجرور خبر )بل( حرف ابتداء فيه معنى االستدراك 
 ف إليه )ال يعلمون( مثل ال تعلمون ..)أكثرهم( مبتدأ مرفوع .. و)هم( ضمير مضا

 ال محّل لها استئنافّية.« ضرب الّله .. » جملة : 
 « . 1» في محّل نصب نعت ثان ل  )عبدا( « ال يقدر على شي ء » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« رزقناه ... » وجملة : 
 الصلة.ال محّل لها معطوفة على جملة « هو ينفق ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« هل يستوون » وجملة : 

___________ 
 ( أو هو نكرة موصوفة في محّل نصب ، والجملة بعده نعت.3)
 ( أو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي : إنفاق السّر. ].....[9)
 ( أو في محّل نصب حال من )عبدا( ألنّه وصف.1)
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 ال محّل لها استئنافّية.« الحمد لّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« أكثرهم ال يعلمون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )أكثرهم(.« ال يعلمون ... » وجملة : 

صب البدل الياء فهو مثّنى )الواو( عاطفة )ضرب الّله مثال رجلين( مثل ضرب الّله مثال عبدا ، وعالمة ن
)أحدهما( مبتدأ مرفوع ، و)هما( ضمير مضاف إليه )أبكم( خبر مرفوع )يقدر على شي ء( مثل األولى 

)الواو( عاطفة )هو( مثل األول )كّل( خبر مرفوع )على مواله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )كّل( ، وعالمة 
إليه )أينما( اسم شرط جازم مبنّي في محّل نصب  الجّر الكسرة المقّدرة على األلف .. و)الهاء( مضاف

أو ب  )يوّجهه( وهو مضارع مجزوم فعل الشرط .. و)الهاء( ضمير مفعول  -ظرف مكان متعّلق ب  )يأت( 
به ، والفاعل هو )ال( نافية )يأت( مضارع مجزوم جواب الشرط وعالمة الجزم حذف حرف العّلة ، 



ّلق ب  )يأت( ، )هل( حرف استفهام )يستوي( مضارع مرفوع ، والفاعل هو )بخير( جاّر ومجرور ويتع
وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الرجل األبكم )هو( ضمير 

منفصل في محّل رفع توكيد للفاعل بسبب العطف اآلتي )الواو( عاطفة )من( اسم موصول مبنّي في 
لضمير المستتر فاعل يستوي )يأمر( مثل يقدر )بالعدل( جاّر ومجرور متعّلق ب  محّل رفع معطوف على ا
، )هو( ضمير مبتدأ )على صراط( جاّر ومجرور خبر المبتدأ هو «  3» )يأمر( ، )الواو( عاطفة 

 )مستقيم( نعت لصراط مجرور.
 ال محّل لها معطوفة على جملة ضرب )األولى(.« ضرب الّله )الثانية( » وجملة : 

___________ 
 ( أو حالّية ، والجملة بعدها حال.3)
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 « . 3» ال محّل لها استئناف بيانّي « أحدهما أبكم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر ثان للمبتدأ )أحدهما(.« ال يقدر على شي ء ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة ال يقدر.« هو كّل ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« يوّجهه ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.« ال يأت بخير ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« هل يستوي ... » وجملة : 
 )من(. ال محّل لها صلة الموصول« يأمر بالعدل ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة الصلة.« هو على صراط ... » وجملة : 

 الصرف : 
 )مملوكا( ، اسم مفعول من ملك الثالثّي ، وزنه مفعول.

 )كّل( ، صفة مشّبهة من كّل يكّل باب ضرب ، وزنه فعل بفتح فسكون ومعناه الثقيل أو غير النافع.
 فوائد

 عمل المصدر :  -
ر ليكون عامال عمل فعله : أن يقبل أن يحل محله الفعل ، إما مقرونا بأن المصدرية ، يشترط في المصد

 المصدرية.« ما » وإما مع 
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما » وعمل المصدر منونا هو القياس ، ألنه أشبه بالفعل مما سواه ، نحو 



، ثم يليه المصدر « ال دفع اهلل الناس و لو » نحو « المصدر المضاف » ويأتي بالترتيب بعد المنون « 
فالنكاية « ضعيف الكناية أعداءه » نحو « المصدر المعرف بأل » غير المضاف ، ثم يأتي في المؤخرة 

 وأعداءه المفعول به.« أل » هي المصدر المعرف ب  
___________ 

 ( أو هي نعت لرجلين في محّل نصب ، والرابط الضمير العائد هما ..3)
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 و سوف نتحدث عن اسم المصدر وعمله في موطن آخر.

 [77( : آية 31]سورة النحل )
ٍء َقِديٌر  لى ُكلِّ َشيْ َوِللَِّه َغْيُب السَّماواِت َواأْلَْرِض َوما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقْ َرُب ِإنَّ اللََّه عَ 

(77) 
 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )لّله( جاّر ومجرور خبر مقّدم )غيب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )السموات( مضاف إليه 
مجرور وعالمة الجّر الكسرة )األرض( معطوف على السموات بالواو مجرور )الواو( عاطفة )ما( نافية 

)إاّل( أداة حصر )كلمح( جاّر ومجرور متعّلق مهملة )أمر( مبتدأ مرفوع )الساعة( مضاف إليه مجرور 
بخبر المبتدأ )البصر( مضاف إليه مجرور )أو( حرف عطف )هو( ضمير منفصل مبتدأ )أقرب( خبر 

)على كّل( جاّر ومجرور متعّلق ب  )قدير( «  3» المبتدأ هو مرفوع )إّن الّله .. قدير( مثل إّن الّله عليم 
 )شي ء( مضاف إليه مجرور.

 ال محّل لها استئنافّية.« لّله غيب ... »  جملة :
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« ما أمر .. إاّل كلمح ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على الخبر المقّدر للمبتدأ أمر الساعة.« هو أقرب » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« إّن الّله ... قدير » وجملة : 

 الصرف : 
 مح( ، مصدر بمعنى إغماض العين أو فتحها من لمح باب فتح ، وزنه فعل بفتح فسكون.)ل

___________ 
 ( من هذه السورة.72( في اآلية )3)
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 البالغة

هو تمثيل لسرعة مجيئها حسبما عبر عنها التمثيل : في قوله تعالى َوما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر ف -
و لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر ، وإنما » في فاتحة السورة الشريفة باإلتيان. وقال الزجاج : 

 وصف سرعة القدرة على اإلتيان بها ألنه يقول للشي ء ُكْن فَ َيُكوُن.
 [71( : آية 31]سورة النحل )

وِن ُأمَّهاِتُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشْيئا  َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُ 
(71) 

 اإلعراب
، )من بطون( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أخرجكم( «  3» )الواو( استئنافّية )الّله أخرجكم( مثل الّله خلقكم 

 رور.)أّمهاتكم( مضاف إليه مج
، )شيئا( مفعول به منصوب ، )الواو( عاطفة «  9» و)كم( ضمير مضاف إليه )ال تعلمون( مّر إعرابها 

، )الواو( عاطفة في الموضعين )األبصار ، األفئدة( «  1» )جعل لكم السمع( مثل جعل لكم .. أزواجا 
ل للترّجي .. و)كم( اسمان معطوفان على السمع بحرفي العطف منصوبان )لعّلكم( حرف مشّبه بالفع

 « . 1» ضمير في محّل نصب اسم لعّل )تشكرون( مثل تعلمون 
 ال محّل لها استئنافّية.« الّله أخرجكم ... » جملة : 

 في محّل رفع خبر المبتدأ )الّله(.« أخرجكم ... » وجملة : 
___________ 

 من هذه السورة. 72( في اآلية 3)
 ( من هذه السورة.71( في اآلية )9)
 ( من هذه السورة ، والجاّر )لكم( متعّلق ب  )جعل( بتضمينه معنى خلق79( في اآلية )1)
 (.71( من اآلية رقم )1)
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 في محّل نصب حال من المفعول في )أخرجكم(.« ال تعلمون ... » وجملة : 
 طوفة على جملة أخرجكم.في محّل رفع مع« جعل ... » وجملة : 



 ال محّل لها استئناف بيانّي.« لعّلكم تشكرون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر لعّل.« تشكرون » وجملة : 

 [72( : آية 31]سورة النحل )
 (72ياٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن )أََلْم يَ َرْوا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخَّراٍت ِفي َجوِّ السَّماِء ما يُْمِسُكُهنَّ ِإالَّ اللَُّه ِإنَّ ِفي ذِلَك آَل 

 اإلعراب
)الهمزة( لالستفهام )لم( حرف نفي وجزم )يروا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون .. و)الواو( 

فاعل )إلى الطير( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يروا( بتضمينه معنى ينظروا )مسّخرات( حال منصوبة من الطير 
جاّر ومجرور متعّلق ب  )مسّخرات( )السماء( مضاف إليه مجرور )ما(  وعالمة النصب الكسرة )في جّو(

نافية )يمسكهّن( مضارع مرفوع .. و)هّن( ضمير مّتصل مبنّي في محّل نصب مفعول به )إاّل( أداة حصر 
 « . 3» )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )إّن في ... يؤمنون( مّر إعراب نظيرها 

 محّل لها استئنافّية. ال« لم يروا ... » جملة : 
 « . 9» في محّل نصب حال ثانية من الطير « ما يمسكهّن إاّل الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« إّن في ذلك آليات ... » وجملة : 
 في محّل جّر نعت لقوم.« يؤمنون » وجملة : 

___________ 
 ( من هذه السورة.15( في اآلية )3)
 ئنافّية ال محّل لها.( أو است9)
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 الصرف : 

 )جّو( ، اسم لما بين السماء واألرض ، وغير ذلك ، جمعه جواء وأجواء ، ووزن جّو فعل بفتح فسكون.
 الفوائد

 ُمَسخَّراٍت :  -
ليستا من « قضاة وهداة » ذلك فإن ل« هو ما جمع بألف وتاء زائدتين » تعريف جمع المؤنث السالم : 

جمع المؤنث ، وانما هما جمع تكسير ، ألن ألفه وتاءه ليستا زائدتين ، وكذلك فإن تاءهما مربوطة بينما 
 تاء جمع المؤنث مفتوحة. ولنا عودة إليه في مستقبل الحديث عن شرائطه.

 [19إلى  12( : اآليات 31]سورة النحل )



ْن بُ ُيوِتُكْم َسَكنا  َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اأْلَْنعاِم بُ ُيوتا  َتْسَتِخفُّونَها يَ ْوَم َظْعِنُكْم َويَ ْوَم َواللَُّه َجَعَل َلُكْم مِ 
( َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظالال  12ِإقاَمِتُكْم َوِمْن َأْصواِفها َوَأْوبارِها َوَأْشعارِها أَثاثا  َوَمتاعا  ِإلى ِحيٍن )

يُِتمُّ نِْعَمَتُه َجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجباِل َأْكنانا  َوَجَعَل َلُكْم َسرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسرابِيَل َتِقيُكْم بَْأَسُكْم َكذِلَك وَ 
 (19( فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّما َعَلْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبيُن )13َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن )

 اإلعراب
، «  3» )الواو( عاطفة )الّله جعل ... وجعل .. بيوتا( مثل الّله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 

 )تستخّفونها( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل ، 
___________ 

 ( من هذه السورة.79( في اآلية )3)

(31/111) 

 

 115، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ان منصوب متعّلق ب  )تستخّفونها( ، )ظعنكم( مضاف إليه مجرور .. و )ها( مفعول به )يوم( ظرف زم

و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )يوم إقامتكم( مثل يوم ظعنكم )الواو( عاطفة )من أصوافها( 
جاّر ومجرور متعّلق بما تعّلق به )من جلود ..( فهو معطوف عليه )الواو( عاطفة في المواضع الثالثة 

شعارها( اسمان مضافان إلى الضمير معطوفان على أصوافها مجروران مثله )أثاثا( معطوف )أوبارها ، أ
على )بيوتا( منصوب أي وجعل من أصوافها .. أثاثا )متاعا( معطوف على )أثاثا( منصوب )إلى حين( 

 « . 3» جاّر ومجرور متعّلق بنعت ل  )متاعا( 
 « . 9» ى جملة الّله أخرجكم ال محّل لها معطوفة عل« الّله جعل ... » جملة : 

 في محّل رفع خبر المبتدأ )الّله(.« جعل ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة جعل )األولى(.« جعل )الثانية( » وجملة : 
 في محّل نصب نعت ل  )بيوتا(.« تستخّفونها ... » وجملة : 

، «  1» مثل الّله جعل لكم .. أزواجا )الواو( عاطفة )الّله جعل .. جعل .. وجعل لكم سرابيل( 
)تقيكم( مضارع مرفوع ، وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء .. و)كم( ضمير مفعول به )الحّر( 

مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )سرابيل تقيكم بأسكم( مثل سرابيل تقيكم الحّر .. و)كم( الثاني 
 ، )ذلك( اسم إشارة مبنّي في«  1» مضاف إليه )الكاف( حرف جّر وتشبيه 

___________ 
 ( أي متاع متمّتع به إلى حين.3)



 ( من هذه السورة.71( في اآلية )9)
 ( من هذه السورة. ].....[79( في اآلية )1)
 ( أو اسم بمعنى مثل مفعول مطلق نائبة عن المصدر فهو صفته.1)

(31/115) 

 

 111، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
محّل جّر متعّلق بمحذوف مفعول مطلق عامله يتّم .. و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )يتّم( مضارع 

مرفوع والفاعل هو )نعمته( مفعول به منصوب .. و)الهاء( مضاف إليه )على( حرف جّر و)الكاف( 
لمون( مثل لعّلكم ضمير في محّل جّر بحرف الجّر متعّلق ب  )يتّم( ، و)الميم( لجمع الذكور )لعّلكم تس

 « . 3» تشكرون 
 ال محّل لها معطوفة على جملة الّله جعل لكم .. سكنا.« الّله جعل لكم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )الّله(.« جعل لكم » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« خلق » وجملة : 
 طوفة على جملة جعل )األولى(.ال محّل لها مع« جعل لكم )الثانية( » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة جعل )األولى( أو )الثانية(.« و جعل لكم )الثالثة( » وجملة : 
 في محّل نصب نعت لسرابيل.« تقيكم ... » وجملة : 
 في محّل نصب نعت لسرابيل )الثانية(.« تقيكم )الثانية( » وجملة : 
 استئنافّية. ال محّل لها« يتّم .. » وجملة : 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« لعّلكم تسلمون ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر لعّل.« تسلمون » وجملة : 

)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )توّلوا( فعل ماض مبنّي على الضّم المقّدر على األلف المحذوفة 
 اللتقاء الساكنين في محّل جزم فعل الشرط ..

اعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إنّما( كافّة ومكفوفة )عليك( مثل عليكم متعّلق بخبر مقّدم و)الواو( ف
 )البالغ( مبتدأ مؤّخر مرفوع )المبين( نعت للبالغ مرفوع.

___________ 
 ( من هذه السورة.71( في اآلية )3)

(31/111) 

 



 117، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها معطوفة على جملة يتّم ... « توّلوا ..» وجملة : 
 ال محّل لها تعليل للجواب المقّدر أي : إن توّلوا فال لوم عليك ..« عليك البالغ ... » وجملة : 

 الصرف : 
 )جلود( ، جمع جلد ، اسم جامد لما يحيط الجسم ، وزنه فعل بكسر فسكون.

 .)ظعنكم( ، مصدر ظعن الثالثّي ، وزنه فعل بفتح فسكون
)إقامتكم( مصدر قياسّي لفعل أقام الرباعّي ، وقد استعيض من األلف قبل األخير تاء في آخره ألن فعله 

 معتّل أجوف.
 )أصواف( ، جمع صوف ، اسم جامد ، وزنه فعل بضّم فسكون.

 )أوبار( ، جمع وبر ، اسم جامد ، وزنه فعل بفتحتين.
 سكون.)أشعار( ، جمع شعر ، اسم جامد ، وزنه فعل بفتح ف

 )أثاث( ، اسم جمع بمعنى المتاع ، وزنه فعال بفتح الفاء.
 ( من البقرة.11وزنه فعال بفتح الفاء .. وانظر اآلية ) -أو مصدر  -)متاع( ، اسم جامد 

)أكنان( ، جمع كّن ، اسم للستر ، وفي القاموس الكّن بالكسر وقاء كّل شي ء وسترة ، والكّن البيت 
 وزنه فعل بكسر فسكون.

 سرابيل( ، جمع سربال ، اسم للقميص أو كّل ما يلبس ، وزنه فعالل بكسر الفاء.)
 الفوائد

 يَ ْوَم َظْعِنُكْم :  -
أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون : كل ما كان الثاني منه )حرف حلق( جاز فيه « : درستويه » قال ابن 

 التسكين والفتح ، مثل بحر ، ونحر ، ونهر ، وشعر ، وشهر

(31/117) 

 

 111، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
و لكننا نجد الشعراء يتحللون من هذه القاعدة لضرورة الشعر ويحركون عند الضرورة كل ما كان وسطه 

، فإنهم إذا « اللبنان » ساكنا الطريف أننا نجد هذا الترخيص في لغات أقطار عربية بكاملها ، منها 
وهكذا « درب » حركوا الوسط فقالوا « درب » ، وإذا قالوا « قرش » قالوا « قرش » أرادوا أن يقولوا 

سائر األسماء الساكنة الوسط. وال ندري هل هذا استمرار وتأثر بقواعد اللغة ، أم أنها العامية عملت 
 عملها في ذلك.



 [11( : آية 31]سورة النحل )
 (11ْكثَ ُرُهُم اْلكاِفُروَن )يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ يُ ْنِكُرونَها َوأَ 

 اإلعراب
)يعرفون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل )نعمة( مفعول به منصوب )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه 
مجرور )ثّم( حرف عطف )ينكرونها( مثل يعرفون .. و)ها( ضمير مفعول به )الواو( حالّية )أكثرهم( 

 ( خبر مرفوع ، وعالمة الرفع الواو.مبتدأ مرفوع .. و)هم( مضاف إليه )الكافرون
 ال محّل لها استئنافّية.« يعرفون ... » جملة : 

 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« ينكرونها ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال مؤّكدة من فاعل ينكرون.« أكثرهم الكافرون » وجملة : 

 [17إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )
َعُث ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيدا  ثُمَّ ال يُ ْؤَذُن لِلَِّذيَن َكَفُروا َوال ُهْم ُيْستَ ْعَتُبوَن )َويَ ْوَم ن َ  ( َوِإذا رََأى الَِّذيَن َظَلُموا 11ب ْ

ُهْم َوال ُهْم يُ ْنَظُروَن ) نا هُؤالِء ( َوِإذا رََأى الَِّذيَن َأْشرَُكوا ُشرَكاَءُهْم قاُلوا رَبَّ 15اْلَعذاَب َفال ُيَخفَُّف َعن ْ
( َوأَْلَقْوا ِإَلى اللَِّه يَ ْوَمِئٍذ السََّلَم 11ُشرَكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعوا ِمْن ُدوِنَك فَأَْلَقْوا ِإلَْيِهُم اْلَقْوَل ِإنَُّكْم َلكاِذبُوَن )

ُهْم ما كانُوا يَ ْفتَ ُروَن )  (17َوَضلَّ َعن ْ

(31/111) 

 

 112ص :  ، 31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )يوم( مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر )نبعث( مضارع مرفوع ، والفاعل نحن 
للتعظيم )من كّل( جاّر ومجرور متعّلق ب  )نبعث( ، )أّمة( مضاف إليه مجرور )شهيدا( مفعول به منصوب 

، )الالم( حرف جّر )الذين( «  3» وع )ثّم( حرف عطف )ال( نافية )يؤذن( مضارع مبنّي للمجهول مرف
اسم موصول مبنّي في محّل جّر والجار والمجرور نائب الفاعل في محل رفع )كفروا( فعل ماض وفاعله 
)الواو( عاطفة )ال( مثل األولى )هم( ضمير منفصل مبتدأ )يستعتبون( مضارع مبنّي للمجهول مرفوع .. 

 و)الواو( نائب الفاعل.
 في محّل جّر مضاف إليه .. وجملة متعّلق الظرف استئنافّية.«  نبعث ...» جملة : 

 في محّل جّر معطوفة على جملة نبعث.« ال يؤذن ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« كفروا ... » وجملة : 
 في محّل جّر معطوفة على جملة يؤذن.« هم يستعتبون » وجملة : 



 ي محّل رفع خبر المبتدأ )هم(.ف« يستعتبون ... » وجملة : 
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محّل نصب متعّلق بمضمون 

الجواب )رأى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر على األلف )اّلذين( اسم موصول مبنّي في محّل رفع 
 فاعل )ظلموا( مثل كفروا ، 

___________ 
 ذن محذوف أي في الرجوع إلى دار الدنيا أو في الكالم واالعتذار ..( ومتعّلق األ3)

(31/112) 

 

 172، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
)العذاب( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ال يخّفف( مثل ال يؤذن ، ونائب الفاعل هو 

 و( عاطفة )ال هم ينظرون( مثل ال هم يستعتبون.أي العذاب )عنهم( جار ومجرور متعّلق ب  )يخّفف( )الوا
 في محّل جّر مضاف إليه.« رأى الذين ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« ظلموا ... » وجملة : 
والجملة  -أي العذاب  -في محّل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو « ال يخّفف ... » وجملة : 

 « . 3» اب شرط غير جازم االسمية ال محّل لها جو 
 ال محّل لها معطوفة على جملة جواب الشرط.« هم ينظرون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )هم(.« ينظرون ... » وجملة : 

 )الواو( عاطفة )إذا رأى اّلذين أشركوا شركاءهم( مثل إذا رأى ..
ا( مضاف إليه )ها( حرف تنبيه )أوالء( العذاب )قالوا( مثل كفروا )ربّنا( منادى مضاف منصوب .. و)ن

اسم إشارة مبنّي في محّل رفع مبتدأ )شركاء( خبر مرفوع و)نا( مثل األول )اّلذين( موصول في محّل رفع 
نعت لشركاء )كّنا( فعل ماض ناقص مبنّي على السكون .. و)نا( ضمير اسم كان )ندعو( مضارع مرفوع 

واو( ، الفاعل نحن )من دونك( جاّر ومجرور متعّلق بحال من وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على )ال
 مفعول ندعو المقّدر أي ندعوهم من دونك ..

و)الكاف( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )ألقوا( فعل ماض مبنّي على الضّم المقّدر على األلف المحذوفة 
متعّلق ب  )ألقوا( ، وهو  اللتقاء الساكنين .. و)الواو( فاعل )إلى( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جرّ 

يعود على الشركاء )القول( مفعول به منصوب )إّن( حرف مشّبه بالفعل و)كم( ضمير في محّل نصب 
 اسم إّن )الالم( المزحلقة للتوكيد )كاذبون( خبر إّن مرفوع ، وعالمة الرفع الواو.



___________ 
 ( ألّن جملة جواب الشرط من المضارع ال تقترن بالفاء ..3)

(31/172) 

 

 173، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 في محّل جّر مضاف إليه.« رأى الذين ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« أشركوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« قالوا ... » وجملة : 
 لقول.في محّل نصب مقول ا« النداء وجوابها » وجملة : 
 ال محّل لها جواب النداء.« هؤالء شركاؤنا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« كّنا ندعو ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة جواب النداء.« ألقوا ... » وجملة : 
 « . 3» في محّل نصب مقول القول للمصدر « إّنكم لكاذبون » وجملة : 

عاطفة )ألقوا إلى الّله .. السلم( مثل ألقوا إليهم القول )يومئذ( ، يوم ظرف زمان منصوب متعّلق )الواو( 
بفعل ألقوا .. و)إذ( اسم ظرفّي في محّل جّر مضاف إليه )الواو( عاطفة )ضّل( فعل ماض )عنهم( مثل 

ائد محذوف )كانوا( مبنّي في محّل رفع فاعل ، والع«  9» األول متعّلق ب  )ضّل( ، )ما( اسم موصول 
 فعل ماض ناقص .. و)الواو( اسم كان )يفترون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.

 ال محّل لها معطوفة على جملة ألقوا .. القول.« ألقوا .. السلم » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة ألقوا السلم.« ضّل عنهم ما ... » وجملة : 
  محّل لها صلة الموصول )ما(.ال« كانوا يفترون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يفترون » وجملة : 

___________ 
 ( أو ال محّل لها تفسيريّة.3)
 ( أو هو حرف مصدرّي ، والمصدر المؤّول فاعل.9)

(31/173) 

 



 179، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [12إلى  11( : اآليات 31]سورة النحل )

َعُث ِفي  11َفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه زِْدناُهْم َعذابا  فَ ْوَق اْلَعذاِب ِبما كانُوا يُ ْفِسُدوَن )الَِّذيَن كَ  ( َويَ ْوَم نَ ب ْ
ُكلِّ َشْي ٍء نا  لِ ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيدا  َعَلْيِهْم ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َوِجْئنا ِبَك َشِهيدا  َعلى هُؤالِء َونَ زَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبيا

 (12َوُهدى  َورَْحَمة  َوُبْشرى لِْلُمْسِلِميَن )
 اإلعراب

)اّلذين( موصول مبتدأ )كفروا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة )صّدوا( مثل كفروا )عن سبيل( جاّر 
ومجرور متعّلق ب  )صّدوا( ، )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )زدناهم( فعل ماض مبنّي على 

 كون ..الس
و)نا( ضمير فاعل ، و)هم( ضمير مفعول به )عذابا( مفعول به ثان منصوب )فوق( ظرف مكان متعّلق 

بنعت ل  )عذابا( ، )العذاب( مضاف إليه مجرور )الباء( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي )كانوا يفسدون( 
 « . 3» مثل كانوا يفترون 

 الباء متعّلق ب  )زدناهم(.والمصدر المؤّول )ما كانوا يفسدون( في محّل جّر ب
 ال محّل لها استئنافّية.« اّلذين كفروا ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« كفروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة الصلة.« صّدوا ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )اّلذين(.« زدناهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« كانوا يفسدون ... » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يفسدون » وجملة : 

___________ 
 ( السابقة.17( في اآلية )3)

(31/179) 

 

 171، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ّر و)هم( ضمير في محّل جّر ، )على( حرف ج«  3» )الواو( عاطفة )يوم نبعث .. شهيدا( مّر إعرابها 

متعّلق ب  )شهيدا( ، )من أنفسهم( جاّر ومجرور متعّلق بنعت ل  )شهيدا( ، و)هم( ضمير مضاف إليه 
)الواو( عاطفة )جئنا( مثل زدنا )الباء( حرف جّر و)الكاف( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )جئنا( ، 

ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبنّي في )شهيدا( حال منصوبة من ضمير الخطاب )على( حرف جّر )



محّل جّر متعّلق ب  )شهيدا( الثاني )الواو( استئنافّية )نّزلنا( مثل زدنا )عليك( مثل عليهم متعّلق ب  )نّزلنا( ، 
)لكّل( جاّر ومجرور متعّلق ب  «  9» )الكتاب( مفعول به منصوب )تبيانا( ، مفعول ألجله منصوب 

مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة في المواضع الثالثة )هدى ، رحمة ، بشرى( أسماء )تبيانا( ، )شي ء( 
معطوفة على التبيان بحروف العطف منصوبة مثله ، وعالمة النصب في هدى وبشرى الفتحة المقّدرة 

 على األلف )للمسلمين( جاّر ومجرور متعّلق ب  )بشرى( ، وعالمة الجّر الياء.
 ي محّل جّر مضاف إليه.ف« نبعث ... » وجملة : 
 في محّل جّر معطوفة على جملة نبعث.« جئنا ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« نّزلنا ... » وجملة : 

 الصرف : 
)تبيانا( ، مصدر سماعّي لفعل بّين الرباعّي ، ويبدو أنه ال يوجد سوى هذا المصدر على هذا الوزن مع 

 فكثيرة كالتمساح والتمثال .. وزنه تفعال بكسر التاء.المصدر تلقاء .. أّما األسماء 
___________ 

 ( من هذه السورة.11( في اآلية )3)
 ( أو مصدر في موضع الحال أي مبنّيين ...9)
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 [22( : آية 31]سورة النحل )

ْحساِن َوِإيتاِء ِذي اْلُقْربى َويَ ْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ 
 (22َتذَكَُّروَن )
 اإلعراب

)إّن( حرف توكيد ونصب )الّله( لفظ الجاللة اسم إّن منصوب )يأمر( مضارع مرفوع ، والفاعل هو 
( ، )الواو( عاطفة في المواضع الخمسة )اإلحسان ، إيتاء( اسمان )بالعدل( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يأمر

معطوفان على العدل مجروران )ذي( مضاف إليه مجرور ، وعالمة الجّر الياء )القربى( مضاف إليه 
مجرور وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة على األلف )ينهى( مضارع مرفوع ، وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة 

لفاعل هو )عن الفحشاء( جاّر ومجرور متعّلق ب  )ينهى( ، )المنكر ، البغي( اسمان على األلف ، وا
معطوفان على الفحشاء بحرفي العطف مجروران )يعظكم( مثل يأمر .. و)كم( ضمير مفعول به )لعّلكم( 

حرف مشّبه بالفعل للترّجي .. و)كم( ضمير في محّل نصب اسم لعّل )تذّكرون( مضارع مرفوع .. 



 و( فاعل.و)الوا
 ال محّل لها استئنافّية.« إّن الّله يأمر ... » جملة : 

 في محّل رفع خبر إّن.« يأمر ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة يأمر.« ينهى ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال من فاعل يأمر وينهى.« يعظكم ... » وجملة : 
 « . 3» لها تعليلّية  ال محلّ « لعّلكم تذّكرون ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر لعّل.« تذّكرون » وجملة : 

___________ 
 ( أو ال محّل لها استئناف بيانّي.3)
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 الصرف : 

ة الثانية ، )إيتاء( ، مصدر قياسّي لفعل آتى الرباعّي إذ وزنه أفعل ، وأصل إيتاء إئتاء ، خّففت الهمز 
 وقلبت الياء المتطّرفة همزة لمجي ء األلف الساكنة قبلها.

 البالغة
إن اآلية ، كما أخرج البخاري في األدب ، والبيهقي في شعب االيمان ، والحاكم وصححه عن  - 3

ابن مسعود ، أجمع آية للخير والشر ، وهي سبب استقرار االيمان في قلب عثمان بن مظعون ، وقال 
 د : لو لم يكن في القرآن غير هذه اآلية الكريمة لكفت في كونه تبيانا لكل شي ء وهدى.غير واح

 وقد اشتملت في الواقع على أفانين من البالغة نبينها فيما يلي :  - 9
اإليجاز : فقد أمر في أول اآلية بكل معروف ، ونهى بعد ذلك عن كل منكر ، وختم اآلية بأبلغ  -أ 

 ي أواخر العبارات.العظات ، وصاغ ذلك ف
صحة التقسيم : فقد استوفى فيها جميع أقسام المعنى ، فلم يبق معروف إال وهو داخل في نطاق  -ب 

األمر ، ولم يبق منكر إال وهو داخل في حيز النهي ، وقدم ذكر العدل ألنه واجب ، وتاله باإلحسان 
 ألنه مندوب ، ليقع نظم الكالم على أحسن ترتيب.

: في ترتيب الجمل وعطف بعضها على بعض كما ينبغي ، حيث قدم العدل وعطف  حسن النسق -ج 
عليه اإلحسان لكون اإلحسان اسما عاما وإيتاء ذي القربى خاص ، فكأنه نوع من ذلك الجنس ، ثم 

 أتى بجملة األمر مقدمة ، وعطف عليها جملة النهي.



معناه ، إذ سلم من التعقيد في لفظه ،  حسن البيان : ألن لفظ اآلية ال يتوقف من سمعه في فهم -د 
 ودل على معناه داللة واضحة بأقرب الطرق وأسهلها ، 
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 و استوى في فهمه الذكي والغبي.

 [29إلى  23( : اآليات 31]سورة النحل )
ُقُضوا اأْلَْيماَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفيال  ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإذا عاَهْدُتْم َوال تَ ن ْ 

َنُكْم َأْن 23ما تَ ْفَعُلوَن ) ( َوال َتُكونُوا َكالَِّتي نَ َقَضْت َغْزَلها ِمْن بَ ْعِد قُ وٍَّة أَْنكاثا  تَ تَِّخُذوَن أَْيماَنُكْم َدَخال  بَ ي ْ
ُلوُكُم اللَُّه ِبِه َولَُيبَ ي َِّننَّ َلُكْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة ما ُكْنُتْم فِ َتُكو   (29يِه َتْخَتِلُفوَن )َن ُأمٌَّة ِهَي َأْربى ِمْن ُأمٍَّة ِإنَّما يَ ب ْ

 اإلعراب
 )الواو( استئنافّية )أوفوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون ..

  )أوفوا( ، )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه )إذا( ظرف للزمن و)الواو( فاعل )بعهد( جاّر ومجرور متعّلق ب
المستقبل متضّمن معنى الشرط في محّل نصب متعّلق بالجواب )عاهدّتم( فعل ماض مبنّي على 

السكون .. و)تم( ضمير فاعل )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تنقضوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم 
األيمان( مفعول به منصوب )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب  )تنقضوا( ، حذف النون و)الواو( فاعل )

)توكيدها( مضاف إليه مجرور .. و)ها( مضاف إليه )الواو( واو الحال )قد( حرف تحقيق )جعلتم( مثل 
عاهدتم )الّله( لفظ الجاللة مفعول به منصوب )على( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  

 مينه معنى شاهدا )كفيال( مفعول به ثان منصوب )إّن الّله)كفيال( بتض

(31/171) 

 

 177، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 « . 1» ، )تفعلون( مثل تذّكرون «  9» ، )ما( حرف مصدرّي «  3» بعلم( مثل إّن الّله يأمر 

 ال محّل لها استئنافّية.« أوفوا ... » جملة : 
 في محّل جّر مضاف إليه .. وجواب الشرط.. « عاهدّتم ..» وجملة : 

 محذوف دّل عليه المذكور قبله.
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« ال تنقضوا ... » وجملة : 



 « . 1» في محّل نصب حال من فاعل تنقضوا .. « جعلتم ... » وجملة : 
 ال محّل لها في حكم التعليل.« إّن الّله يعلم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« يعلم ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( الحرفّي.« تفعلون » وجملة : 

)الواو( عاطفة )ال( مثل األولى )تكونوا( مضارع ناقص مجزوم وعالمة الجزم حذف النون .. و)الواو( 
ّل جّر متعّلق بخبر تكونوا ضمير اسم تكون )الكاف( حرف جّر وتشبيه )التي( اسم موصول مبنّي في مح

)نقضت( فعل ماض .. و)التاء( للتأنيث )غزلها( مفعول به منصوب .. و)ها( مضاف إليه ، والفاعل هو 
العائد )من بعد( جاّر ومجرور متعّلق ب  )نقضت( )قّوة( مضاف إليه مجرور )أنكاثا( حال من غزلها 

اعل )أيمانكم( مفعول به منصوب .. و)كم( ، )تّتخذون( مضارع مرفوع .. و)الواو( ف«  5» منصوبة 
مضاف إليه )دخال( مفعول به ثان منصوب )بينكم( ظرف منصوب متعّلق ب  )دخال( ، و)كم( كاألول 

 )أن( حرف مصدرّي ونصب )تكون( مضارع
___________ 

 ( السابقة.22( في اآلية )3)
 والعائد محذوف أي تفعلونه.( أو اسم موصول في محّل نصب مفعول به ، والجملة بعده صلة ، 9)
 (.22( في اآلية )1)
 ( أو من فاعل المصدر )توكيد( وإن كان محذوفا. ].....[1)
( وعلى رأي الزّجاج هو مفعول مطلق نائب عن المصدر ، ألّن معنى نقضت هو نكثت ، فهو مطابق 5)

 لعامله في المعنى.

(31/177) 

 

 171، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
، )أربى( «  3» اقص منصوب )أّمة( اسم تكون مرفوع )هي( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ ن

خبر المبتدأ هي مرفوع ، وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على األلف )من أّمة( جاّر ومجرور متعّلق ب  
لّله( لفظ الجاللة فاعل )أربى( )إنّما( كافّة ومكفوفة )يبلوكم( مضارع مرفوع .. و)كم( ضمير مفعول به )ا

مرفوع )الباء( حرف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )يبلوكم( ، )الواو( استئنافّية )الالم( الم 
القسم لقسم مقّدر )يبّينّن( مضارع مبنّي على الفتح في محّل رفع و)النون( نون التوكيد ، والفاعل ضمير 

ليكم متعّلق ب  )يبّينّن( ، )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق ب  مستتر تقديره هو أي الّله )لكم( مثل ع
)يبّينّن( ، )القيامة( مضاف إليه مجرور )ما( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به )فيه( مثل به 



 متعّلق ب  )تختلفون( ، )كنتم( فعل ماض ناقص واسمه )تختلفون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل ..
 ال محّل لها معطوفة على جملة ال تنقضوا ..« ونوا ... ال تك» وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )التي(.« نقضت ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال من ضمير تكونوا.« تّتخذون ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن(.« تكون أّمة ... » وجملة : 

محّل جّر بحرف جّر محذوف أي ألن تكون .. والجاّر متعّلق بفعل  والمصدر المؤّول )أن تكون ..( في
 تّتخذون.
 في محّل نصب خبر تكون.« هي أربى ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« يبلوكم الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب قسم مقّدر.« يبّينّن لكم » وجملة : 
 لها صلة الموصول )ما(. ال محلّ « كنتم فيه تختلفون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كنتم.« تختلفون » وجملة : 

___________ 
 ( لم يجز البصريّون جعل )هي( ضمير فصل ، ألّن )أّمة( نكرة.3)
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 الصرف : 

 )توكيد( ، مصدر قياسّي لفعل وّكد الرباعّي ، وزنه تفعيل.
 ( ، صفة مشّبهة من كفل يكفل باب فرح ، وزنه فعيل.)كفيال

 )غزلها( ، مصدر سماعّي لفعل غزل الثالثّي ، وزنه فعل بفتح فسكون.
 )أنكاثا( ، جمع نكث ، بمعنى منكوث أي منقوض ، والنكث بكسر النون كحمل وأحمال.

 .)دخال( ، اسم لما يدخل في الشي ء وليس منه ، وهو العيب وزنه فعل بفتحتين
 -بفتح الباء  -)أربى( ، اسم تفضيل من ربا يربو ، وزنه أفعل ، وفيه إعالل بالقلب ، وأصله أربي 

 متحرّكة بعد فتح قلبت ألفا ، وكتبت برسم الياء ألنها رابعة وأصلها واو. -جاءت الياء 
 الفوائد

 المثل في القرآن :  -
دث عنها ، لما لها من أهمية في تأدية الرسالة ألمحنا إلى هذه الخاصة القرآنية فيما سبق ، ونعود للتح



 وتبليغ الدعوة.
ويبدو أن اهلل آثر هذا األسلوب من ضرب األمثال على غيره ، ألنه يعلم سبحانه ما له من تأثير في 

 قلوب السامعين وعقولهم.
سائله ، وتحضرنا هنا طريقة المسيح عليه السالم في تأدية رسالته فقد اتخذ المثل وسيلة كبري من و 

فكان يسوق األمثال لتالمذته ومريديه. ويبدو أن هذا األسلوب قد أخذ مأخذه من قلوب الناس فكانوا 
يستزيدونه منه ويستمعون إليه وينتفعون بما سمعوا .. ونكاد ال نجد في القرآن الكريم سورة إال ويرد 

 فيها من األمثال ما يبهر ويعجز.
 إذ يقول : َوال َتُكونُوا َكالَِّتي نَ َقَضْت َغْزَلهاولنستمع إليه تعالى في هذه اآلية 

(31/172) 

 

 112، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ٍة أَْنكاثا    ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ

ففيه حكمة وفيه عبرة وفيه تقرير. أما في علم البالغة فإن المثل عبارة عن تشبيه تمثيلي ألن وجه الشبه 
 فيه منتزع من عدة صفات.

 [21( : آية 31ورة النحل )]س
ْنُتْم تَ ْعَمُلوَن َوَلْو شاَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمَّة  واِحَدة  َولِكْن ُيِضلُّ َمْن َيشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيشاُء َولَُتْسئَ ُلنَّ َعمَّا كُ 

(21) 
 اإلعراب

فاعل مرفوع )الالم(  )الواو( استئنافّية )لو( حرف شرط غير جازم )شاء( فعل ماض )الّله( لفظ الجاللة
رابطة لجواب الشرط )جعلكم( مثل شاء ، و)كم( ضمير مفعول به ، والفاعل هو )أّمة( مفعول به ثان 

منصوب )واحدة( نعت ألّمة منصوب )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك )يضّل( مضارع مرفوع ، 
يضّل )الواو( عاطفة )يهدي والفاعل هو )من( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به )يشاء( مثل 

من يشاء( مثل نظيرها )الواو( عاطفة )الالم( الم القسم )تسألّن( مضارع مبنّي للمجهول مرفوع وعالمة 
الرفع ثبوت النون ، وقد حذفت لتوالي األمثال ، و)الواو( المحذوفة اللتقاء الساكنين نائب فاعل ، 

« .  3» صول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )تسألّن( و)النون( نون التوكيد )عن( حرف جّر )ما( اسم مو 
 « . 9» )كنتم تعملون( مثل كنتم تختلفون 

 ال محّل لها استئنافّية.« شاء ... الّله » جملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« جعلكم .... » وجملة : 



 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« يضّل ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من( األول.« يشاء ... »  وجملة :

___________ 
 ( أو هو حرف مصدرّي ، والمصدر المؤّول في محّل جّر متعّلق ب  )تسألّن(.3)
 ( من هذه السورة.29( في اآلية )9)

(31/112) 

 

 113، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 على جملة يضّل. ال محّل لها معطوفة« يهدي ... » وجملة : 
 )الثانية( ال محّل لها صلة الموصول )من( الثاني.« يشاء ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب القسم المقّدر.« تسألّن ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« كنتم تعملون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كنتم.« تعملون » وجملة : 

 [21إلى  21يات ( : اآل31]سورة النحل )
َنُكْم فَ َتِزلَّ َقَدٌم بَ ْعَد ثُ ُبوتِها َوَتُذوُقوا السُّوَء ِبما َصَدْدُتْم َعْن  َسِبيِل اللَِّه َوَلُكْم َوال تَ تَِّخُذوا أَْيماَنُكْم َدَخال  بَ ي ْ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ) ( َوال َتْشتَ ُروا ِبَعْهِد اللَِّه ثََمنا  قَِليال  ِإنَّما ِعْنَد اللَّهِ 21َعذاٌب َعِظيٌم ) ( 25ُهَو َخي ْ
َفُد َوما ِعْنَد اللَِّه باٍق َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن ما كانُوا يَ ْعَمُلونَ   (21 )ما ِعْندَُكْم يَ ن ْ

 اإلعراب
. )الفاء( فاء السببّية )تزّل( مضارع «  3» )الواو( استئنافّية )ال تّتخذوا .. بينكم( مّر إعراب نظيرها 

منصوب بأن مضمرة بعد الفاء )قدم( فاعل مرفوع )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب  )تزّل( ، )ثبوتها( 
 مضاف إليه مجرور ، و)ها( ضمير مضاف إليه.

والمصدر المؤّول )أن تزّل ...( في محّل رفع معطوف على مصدر مقدر سابق اي ال يكن منكم اتخاذ 
 ايمان فزلل قدم.

 )الواو( عاطفة تذوقوا مضارع منصوب معطوف على )تزّل( ، وعالمة
___________ 

 ( من هذه السورة.23( في اآلية )3)

(31/113) 

 



 119، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ّي النصب حذف النون .. و)الواو( فاعل )السوء( مفعول به منصوب )الباء( حرف جّر )ما( حرف مصدر 

 )صددتم( فعل ماض مبنّي على السكون ..
 و)تم( فاعل )عن سبيل( جاّر ومجرور متعّلق ب  )صددتم( ، )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور.

 والمصدر المؤّول )ما صددتم ..( في محّل جّر بالباء متعّلق ب  )تذوقوا(.
متعّلق بخبر مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر )الواو( استئنافّية )الالم( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر 

 مرفوع )عظيم( نعت لعذاب مرفوع.
 ال محّل لها استئنافّية.« جملة ال تّتخذوا ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« تزّل قدم ... » وجملة : 
 لحرفّي.ال محّل لها معطوفة على جملة صلة الموصول ا« تذوقوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« صددتم ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« لكم عذاب ... » وجملة : 

، )بعهد( جار ومجرور متعّلق ب  )تشتروا( بتضمينه معنى «  3» )الواو( عاطفة )ال تشتروا( مثل ال تنقضوا 
رور )ثمنا( مفعول به منصوب )قليال( نعت ل  )ثمنا( منصوب تستبدلوا )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مج

، )عند( ظرف منصوب «  9» )إّن( حرف مشبه بالفعل )ما( اسم موصول مبنّي في محّل نصب اسم إّن 
متعّلق بمحذوف صلة ما )الّله( لفظ الجاللة مثل األول )هو( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ 

 حرف جّر و)كم()خير( خبر مرفوع )الالم( 
___________ 

 ( رسمت في المصحف موصولة وكان من حّقها أن تكون مفصولة بحسب القواعد االمالئية.9،  3)

(31/119) 

 

 111، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )خير( )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص في محّل جزم فعل 

 و)تم( ضمير اسم كان )تعلمون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.الشرط .. 
 ال محّل لها معطوفة على جملة ال تّتخذوا ..« ال تشتروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« إّن ما عند الّله ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« هو خير لكم ... » وجملة : 
 محّل لها استئنافّية.ال « كنتم تعلمون » وجملة : 



 في محّل نصب خبر كنتم.« تعلمون » وجملة : 
)ما( اسم موصول مبنّي في محّل رفع مبتدأ )عندكم( مثل األول ، و)كم( ضمير مضاف إليه )ينفد( 

مضارع مرفوع ، والفاعل هو وهو العائد )الواو( عاطفة )ما عند الّله( مثل ما عندكم )باق( خبر ما الثاني 
مة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء المحذوفة فهو اسم منقوص )الواو( عاطفة )الالم( الم مرفوع وعال

القسم لقسم مقّدر )نجزيّن( مضارع مبنّي على الفتح في محّل رفع .. و)النون( نون التوكيد ، والفاعل 
له )أجرهم( نحن للتعظيم )الذين( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به )صبروا( فعل ماض وفاع

مفعول به ثان منصوب ، و)هم( مضاف إليه )بأحسن( جاّر ومجرور متعّلق ب  )نجزيّن( ، )ما( حرف 
 « . 9» ، )كانوا يعملون( مثل كنتم تعملون «  3» مصدرّي 

 في محّل جّر مضاف إليه.« والمصدر المؤّول )ما كانوا ..( 
 التعليل لما سبق.ال محّل لها في حكم « ما عندكم ينفد ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر ما.« ينفد ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على التعليلّية ما عندكم.« ما عند الّله باق » وجملة : 

___________ 
 ( أو اسم موصول في محّل جّر ، والعائد محذوف ، والجملة صلة.3)
 ( من هذه السورة.21( في اآلية )9)
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 111، ص :  31إعراب القرآن ، ج  الجدول في
 ال محّل لها جواب القسم المقّدر.« نجزيّن ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« صبروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« كانوا يعملون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يعملون » وجملة : 

 الصرف : 
 باق( ، اسم فاعل من )بقي( الثالثّي ، وزنه فاع ، حذفت المه لمناسبة التنوين فهو اسم منقوص.)

 البالغة
االستعارة التمثيلية : في قوله تعالى فَ َتِزلَّ َقَدٌم بَ ْعَد ثُ ُبوتِها. فالكالم استعارة للوقوع في أمر عظيم ،  - 3

 ال شر.ألن القدم إذا زلت انقلب اإلنسان من حال خير إلى ح
 ( وفي قوله تعالى فَ َتِزلَّ َقَدٌم بَ ْعَد ثُ ُبوتِها.9)



توحيد القدم وتنكيرها : والسر في ذلك استعظام أن تزّل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه 
 ، فكيف بأقدام كثيرة.

 [27( : آية 31]سورة النحل )
ِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحياة  طَيَِّبة  َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن ما كانُوا َمْن َعِمَل صاِلحا  ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى َوُهَو ُمؤْ 

 (27يَ ْعَمُلوَن )
 اإلعراب

)من( اسم شرط جازم مبنّي في محّل رفع مبتدأ )عمل( فعل ماض ، والفاعل هو يعود على اسم الشرط 
، )أو( حرف عطف «  3» فاعل عمل )صالحا( مفعول به منصوب )من ذكر( جاّر ومجرور حال من 

 )أنثى( معطوف
___________ 

 ( أو تمييز للموصول )من(.3)
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 115، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
على ذكر مجرور ، وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة على األلف )الواو( واو الحال )هو( ضمير منفصل 

طة لجواب الشرط )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )نحييّنه( مضارع مبتدأ )مؤمن( خبر مرفوع )الفاء( راب
، و)الهاء( مفعول به )حياة( مفعول مطلق منصوب )طّيبة( نعت لحياة منصوب «  3» مثل نجزيّن 

 « . 9» )الواو( عاطفة )لنجزيّنهم أجرهم .. يعملون( مثل اآلية المتقّدمة 
 ّية.ال محّل لها استئناف« من عمل ... » جملة : 

 « . 1» في محّل رفع خبر المبتدأ )من( « عمل صالحا ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال.« هو مؤمن ... » وجملة : 
ال محّل لها جواب القسم المقّدر .. وجملة القسم وجوابها خبر لمبتدأ « نحييّنه ... » وجملة : 

 ط.محذوف تقديره نحن .. والجملة االسمّية في محّل جزم جواب الشر 
 ال محّل لها معطوفة على جملة جواب القسم.« نجزيّنهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما( االسمّي أو الحرفّي.« كانوا يعملون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يعملون » وجملة : 

 البالغة
 ْنثى َوُهَو ُمْؤِمٌن إلى آخر اآلية.التتميم : في قوله تعالى َمْن َعِمَل صاِلحا  ِمْن ذََكٍر َأْو أُ  -



وقد تكرر التتميم هنا مرتين. األولى : في قوله تعالى ِمْن ذََكٍر َوأُْنثى ألّن من الشرطية أو الموصولية تفيد 
 العموم فكان ال بّد من تتميمها بذلك

___________ 
 ( السابقة.21( في اآلية )9،  3)
 والجواب معا.( يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط 1)

(31/115) 

 

 111، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
للتأكيد ، وإزالة لوهم التخصيص ، جريا على معتقدات العرب القديمة في تفضيل الذكر على األنثى 

 وإيثاره بكل ما هو خير.
راد بالحياة الطيبة التي والثانية : في قوله َوُهَو ُمْؤِمٌن وقد اختلفت اآلراء في هذا التتميم ، وما هو الم

ينالها من هو بهذه المثابة. وأحسن ما نختاره منها قول الزمخشري في كتابه الكشاف ، وننقله بنصه 
و ذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا » لفائدته فقد قال وأبدع : 

ما يطيب عيشه ، وهو القناعة والرضا بقسمة اهلل ، ، إن كان موسرا فال مقال فيه ، وإن كان معسرا فمعه 
 « .وأما الفاجر فأمره على العكس ، إن كان معسرا فال إشكال في أمره 

 [322إلى  21( : اآليات 31]سورة النحل )
طاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلى ( ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسلْ 21فَِإذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطاِن الرَِّجيِم )

 (322( ِإنَّما ُسْلطانُُه َعَلى الَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكوَن )22رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلوَن )
 اإلعراب

)الفاء( استئنافّية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضّمن معنى الشرط في محّل نصب متعّلق بمضمون 
واب )قرأت( فعل ماض وفاعله )القرآن( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )استعذ( الج

فعل أمر ، والفاعل أنت )بالّله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )استعذ( ، )من الشيطان( جاّر ومجرور متعّلق ب  
 )استعذ( ، )الّرجيم( نعت للشيطان مجرور.

 ف إليه.في محّل جّر مضا« قرأت ... » جملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« استعذ ... » وجملة : 

 )إّن( حرف توكيد ونصب و)الهاء( ضمير في محّل نصب اسم إّن )ليس(
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 117، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
اسم  فعل ماض ناقص جامد )الالم( حرف جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر ليس )سلطان(

ليس مؤّخر مرفوع )على( حرف جّر )اّلذين( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )سلطان( فهو 
بمعنى التسّلط )آمنوا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة )على ربّهم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يتوّكلون( ، 

 و)هم( مضاف إليه )يتوّكلون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
ال محّل لها تعليل لمحذوف هو جواب الطلب أي استعذ بالّله من « إنّه ليس له سلطان ... »  وجملة :

 الشيطان تكف شّره.
 في محّل رفع خبر إّن.« ليس له سلطان » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« آمنوا ... » وجملة : 
 صلة.ال محّل لها معطوفة على جملة ال« يتوّكلون » وجملة : 

)إنّما( كافّة ومكفوفة )سلطانه( مبتدأ مرفوع .. و)الهاء( مضاف إليه )على الذين( مثل األول متعّلق بخبر 
المبتدأ )يتوّلونه( مثل يتوّكلون .. و)الهاء( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )اّلذين( في محّل جّر معطوف 

مبتدأ )الباء( حرف جّر و)الهاء( في على الموصول السابق )هم( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع 
 محّل جّر متعّلق )مشركون( وهو خبر مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 ال محّل لها استئناف بيانّي.« سلطانه على الذين ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« يتوّلونه .... » وجملة : 
 لموصول )اّلذين( الثاني.ال محّل لها صلة ا« هم به مشركون » وجملة : 

 الصرف : 
 )سلطان( ، جاء اللفظ هنا بمعنى التسّلط فهو مصدر ، وزنه فعالن بضّم الفاء.

(31/117) 

 

 111، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [323( : آية 31]سورة النحل )

ْلنا آيَة  َمكاَن آيٍَة َواللَُّه َأْعَلُم ِبما يُ نَ زُِّل قا  (323ُلوا ِإنَّما أَْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعَلُموَن )َوِإذا َبدَّ
 اإلعراب

، )مكان( مفعول به ثان منصوب )آية( «  3» )الواو( عاطفة )إذا بّدلنا آية( مثل إذا قرأت القرآن 
ر مرفوع )الّله( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )أعلم( خب -أو حالّية  -مضاف إليه مجرور )الواو( اعتراضّية 

)الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )أعلم( )ينّزل( مضارع مرفوع ، والفاعل 



هو )قالوا( فعل ماض وفاعله )إنّما( كافّة ومكفوفة )أنت( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ )مفتر( 
ة ، فهو اسم منقوص )بل( لإلضراب خبر مرفوع وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء المحذوف

االنتقالّي )أكثرهم( مبتدأ مرفوع .. و)هم( ضمير مضاف إليه )ال( نافية )يعلمون( مضارع مرفوع .. 
 و)الواو( فاعل.

 في محّل جّر مضاف إليه.« بّدلنا ... » جملة : 
 ال محّل لها اعتراضّية.« الّله أعلم ... » وجملة : 
 محّل لها صلة الموصول )ما(. ال« ينّزل ... » وجملة : 
 ال محّل لها جواب شرط غير جازم.« قالوا ... » وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« أنت مفتر » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« أكثرهم ال يعلمون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )أكثرهم(.« ال يعلمون » وجملة : 

___________ 
 ( من هذه السورة.21ية )( في اآل3)

(31/111) 

 

 112، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [329( : آية 31]سورة النحل )

 (329ُقْل نَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِاْلَحقِّ لُِيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهدى  َوُبْشرى ِلْلُمْسِلِميَن )
 اإلعراب

ل أنت )نّزله( فعل ماض ، و)الهاء( ضمير مفعول به )روح( فاعل مرفوع )القدس( )قل( فعل أمر ، والفاع
مضاف إليه مجرور )من رّبك( جاّر ومجرور متعّلق ب  )نّزل( ، و)الكاف( مضاف إليه )بالحّق( جاّر 

ومجرور حال من الفاعل أو من ضمير الخطاب المجرور )الالم( للتعليل )يثّبت( مضارع منصوب بأن 
عد الالم ، والفاعل هو )اّلذين( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به )آمنوا( فعل ماض مضمرة ب
 وفاعله.

 والمصدر المؤّول )أن يثّبت ..( في محّل جّر بالالم متعّلق ب  )نّزله(.
)هدى( معطوف على المصدر المؤّول مجرور ، وعالمة الجّر الكسرة  -أو حالّية  -)الواو( عاطفة 

، )الواو( عاطفة )بشرى( معطوف على هدى مجرور مثله )للمسلمين( جاّر «  3» على األلف المقّدرة 
 ومجرور متعّلق ب  )بشرى(.



 ال محّل لها استئنافّية.« قل ... » جملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« نّزله روح ... » وجملة : 
 المضمر.ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( « يثّبت ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« آمنوا ... » وجملة : 

 الفوائد
 عودة إلى الهمزة :  - 3

___________ 
 ( أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ، والجملة االسمّية في محّل نصب.3)

(31/112) 

 

 122، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
وقواعد كتابتها في حديث سابق ، وبما أن الرسم القرآني يخالف تلك  لقد تبسطنا في حديثنا عن الهمزة

كما ترى خالفا لما قررناه « ءاية » كتبت على السطر. ومثلها همزة « ءامنوا » القواعد ، فهذه همزة 
 من قواعد لكتابتها. ونعيد هنا ما قلناه سابقا من أنه ال يعتد بالرسم القرآني في رسم الكتابة.

رف عطف ، إن وقعت بعد كالم مثبت ، تكون لإلضراب والعدول عن شي ء إلى آخر ، بل : ح - 9
 مثل اآلية التي معنا.

 وإن وقعت بعد نفي أو نهي ، تكون لالستدراك بمنزلة لكن ، مثل : ما قام سعيد بل خليل.
ُن َوَلدا  ُسْبحانَُه َبْل ِعباٌد وقد تكون حرف ابتداء ، إذا تالها جملة ، مثل قوله تعالى : َوقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحم

 ُمْكَرُموَن أي بل هم عباد.
 الناسخ والمنسوخ في الشريعة : 

اتخذ المنافقون ، وضعفاء العقيدة ومن لم يتمكن اإليمان في قلوبهم اتخذوا نسخ األحكام ذريعة للطعن 
 من كان يرتد بسبب ذلك.في الدين ، واتهام الرسول/ صّلى الّله عليه واله وسّلم/ باالفتراء. ومنهم 

ولكن العاقل األريب يعلم أن تدرج األحكام من الحكمة بمكان. وال سيما عند ما تتعلق أحكام الشريعة 
 بنسخ عادة متأصلة ، أو عقيدة مستحكمة ، كشرب الخمر وتحول القبلة.

ئمة المجتهدين ، وقد يكون للنسخ بعض الصلة بالتطور الذي يرافق مراحل تبليغ الرسالة والذي دفع باأل
 فيما بعد ، أن يضعوا قاعدتهم القائلة : 

 « .ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان والمكان » 

(31/122) 



 

 123، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
و هذا ما نراه يستلزم تغيير القوانين الوضعية بين الحين والحين ، واستجابة للتطور ، وتمشيا مع حالة 

 االجتماعية واالقتصادية والفكرية إلخ. الدولة
 [321( : آية 31]سورة النحل )

 َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ِإنَّما يُ َعلُِّمُه َبَشٌر ِلساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوهذا ِلسانٌ 
(321) 

 اإلعراب
، )نعلم( مضارع مرفوع ، «  3» القسم لقسم مقّدر )قد( حرف تحقيق )الواو( استئنافّية )الالم( الم 

والفاعل نحن للتعظيم )أنّهم( حرف توكيد ونصب .. و)هم( في محّل نصب اسم أّن )يقولون( مضارع 
 مرفوع ..

 و)الواو( فاعل.
 والمصدر المؤّول )أنّهم يقولون ..( في محّل نصب سّد مسّد مفعولي نعلم.

كفوفة )يعّلمه( مضارع مرفوع .. و)الهاء( ضمير مفعول به )بشر( فاعل مرفوع )لسان( )إنّما( كافّة وم
مبتدأ مرفوع )اّلذي( موصول في محّل جّر مضاف إليه )يلحدون( مثل يقولون )إلى( حرف جّر و)الهاء( 

تنبيه ، )ها( حرف «  9» ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )يلحدون( ، )أعجمّي( خبر مرفوع )الواو( عاطفة 
)ذا( اسم إشارة مبنّي في محّل رفع مبتدأ ، واإلشارة إلى القرآن )لسان( خبر مرفوع )عربّي( نعت للسان 

 ، )مبين( نعت ثان مرفوع.«  1» مرفوع 
___________ 

 ( ألّن علم الّله محّقق دائم مستمر. ].....[3)
 ( أو حالّية ، والجملة بعدها حال.9)
 ( أو خبر ثان مرفوع.1)

(31/123) 

 

 129، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها جواب القسم المقّدر.« نعلم .. » جملة : 

 في محّل رفع خبر أّن.« يقولون ... » وجملة : 
 في محّل نصب مقول القول.« إنّما يعّلمه بشر ... » وجملة : 



 « . 3» ال محّل لها استئنافّية « لسان الذي ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الذي(.« يلحدون ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة لسان الذي ...« هذا لسان ... » وجملة : 

 البالغة
 االستعارة : في قوله تعالى ِلساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ. -

االستقامة ، فحفر في شق منه ، ثم أستعير لكل إمالة اإللحاد اإلمالة ، من ألحد القبر إذا أمال حفره عن 
 عن االستقامة ، فقالوا : ألحد فالن في قوله وألحد في دينه.

 والمراد : أي لغة الرجل الذي يميلون إليه القول عن االستقامة أعجمية غير بينة.
 [321( : آية 31]سورة النحل )

 (321ال يَ ْهِديِهُم اللَُّه َوَلُهْم َعذاٌب أَلِيٌم ) ِإنَّ الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِآياِت اللَّهِ 
 اإلعراب

)إّن( حرف توكيد ونصب )الذين( اسم موصول في محّل نصب اسم إّن )ال( نافية )يؤمنون( مضارع 
مرفوع. و)الواو( فاعل )بآيات( جاّر ومجرور متعّلق ب  )يؤمنون( ، )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور 

 )يهديهم( مضارع مرفوع ، وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على الياء ..)ال( نافية 
___________ 

( هذا رأي الزمخشرّي ، واختار أبو حيان أن تكون في محّل نصب حال وهو أبلغ في رأيه في 3)
 اإلنكار عليهم والضمير في )يلحدون( هو الرابط الذي يربطها بصاحب الحال وهو فاعل يقولون.

(31/129) 

 

 121، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
و )هم( ضمير مفعول به )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)هم( ضمير 

 في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت لعذاب مرفوع.
 فّية.ال محّل لها استئنا« إّن الذين ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« ال يؤمنون ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« ال يهديهم الّله ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة الخبر.« لهم عذاب ... » وجملة : 

 [325( : آية 31]سورة النحل )
 (325َن بِآياِت اللَِّه َوُأولِئَك ُهُم اْلكاِذبُوَن )ِإنَّما يَ ْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنو 



 اإلعراب
، المفعول مقّدم والفاعل مؤّخر )ال يؤمنون «  3» )إنّما يفتري الكذب اّلذين( مثل إنّما يعّلمه بشر 

، )الواو( عاطفة )أولئك( اسم إشارة مبنّي في محّل رفع مبتدأ .. «  9» بآيات الّله( مّر إعرابها 
، )الكاذبون( خبر المبتدأ أولئك .. مرفوع وعالمة «  1» ( حرف خطاب )هم( ضمير فصل و)الكاف

 الرفع الواو ..
 ال محّل لها استئنافّية.« يفتري .. الذين .. » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« ال يؤمنون ... » وجملة : 
 على االستئنافّية.ال محّل لها معطوفة « أولئك ... الكاذبون » وجملة : 

___________ 
 ( من هذه السورة.321( في اآلية )3)
 ( السابقة.321( في اآلية )9)
 ( أو ضمير منفصل مبتدأ خبره )الكاذبون( ، والجملة االسمّية خبر اسم اإلشارة.1)

(31/121) 

 

 121، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [332إلى  321( : اآليات 31]سورة النحل )

يماِن َولِكْن َمْن َشَرَح بِالْ  ُكْفِر َصْدرا  فَ َعَلْيِهْم َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِإيمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
ْنيا321َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوَلُهْم َعذاٌب َعِظيٌم ) َعَلى اآْلِخَرِة َوَأنَّ اللََّه ال  ( ذِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحياَة الدُّ

( ُأولِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلى قُ ُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَْبصارِِهْم َوُأولِئَك ُهُم 327يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِيَن )
رَبََّك لِلَِّذيَن هاَجُروا ِمْن بَ ْعِد ما  ( ثُمَّ ِإنَّ 322( ال َجَرَم أَن َُّهْم ِفي اآْلِخَرِة ُهُم اْلخاِسُروَن )321اْلغاِفُلوَن )

 (332فُِتُنوا ثُمَّ جاَهُدوا َوَصبَ ُروا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدها َلَغُفوٌر رَِحيٌم )
 اإلعراب

)من( اسم شرط جازم مبنّي في محّل رفع مبتدأ )كفر( فعل ماض ، والفاعل هو يعود على من )بالّله( 
ر( ، )من بعد( جاّر ومجرور متعّلق ب  )كفر( ، )إيمانه( مضاف إليه مجرور ، جاّر ومجرور متعّلق ب  )كف

و)الهاء( ضمير مضاف إليه )إاّل( أداة استثناء )من( اسم موصول مبنّي في محّل نصب على االستثناء 
 المنقطع )أكره( فعل ماض مبنّي للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الواو( حالّية )قلبه(

مبتدأ مرفوع .. و)الهاء( مضاف إليه )مطمئّن( خبر مرفوع )باإليمان( جاّر ومجرور متعّلق ب  )مطمئّن( 
 مبنّي في محّل رفع مبتدأ )شرح(«  3» )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك )من( اسم موصول 



___________ 
 تدراك شرط أي : ( ويجوز أن يكون اسم شرط على أن يقّدر مبتدأ ألنه ال يقع بعد االس3)

 لكن )هم( من شرح وجواب الشرط قوله : فعليهم غضب من الّله.

(31/121) 

 

 125، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
فعل ماض والفاعل هو )بالكفر( جاّر ومجرور متعّلق ب  )شرح( بتضمينه معنى طاب )صدرا( تمييز 

ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم  ، )على( حرف جّر و)هم(«  3» منصوب )الفاء( زائدة 
)غضب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )من الّله( جاّر ومجرور متعّلق بنعت ل  )غضب( )الواو( عاطفة )الالم( حرف 

 « . 9» جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق بخبر مقّدم )عذاب عظيم( مثل عذاب أليم 
 ال محّل لها استئنافّية.« من كفر ... » جملة : 

وجواب الشرط محذوف تقديره فهو « ..  1» في محّل رفع خبر المبتدأ )من( « كفر ... » جملة : و 
 مؤاخذ .. أو فلهم عذاب شديد.

 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« أكره ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال.« قلبه مطمئّن ... » وجملة : 
 طوفة على االستئنافّية.ال محّل لها مع« من شرح .. عليهم غضب » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من( الثاني.« شرح ... » وجملة : 
 « . 1» في محّل رفع خبر المبتدأ )من( « عليهم غضب ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة الخبر األخيرة.« لهم عذاب ... » وجملة : 

شارة إلى الوعيد ، )الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )ذلك( اسم إشارة مبنّي في محّل رفع مبتدأ ، واإل
 )الباء( حرف جّر )أنّهم( مشّبه بالفعل ..

 و)هم( ضمير في محّل نصب اسم أّن )استحّبوا( فعل ماض وفاعله )الحياة(
___________ 

 ( أو هي رابطة لجواب الشرط أن أعرب )من( اسم شرط.3)
 ( من هذه السورة.321( في اآلية )9)
 جوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.( ي1)
 ( وقد اقترنت الجملة بالفاء لمشابهة المبتدأ للشرط ..1)

(31/125) 
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مفعول به منصوب )الدنيا( نعت ل  )حياة( منصوب وعالمة النصب الفتحة المقّدرة على األلف )على 

 متعّلق ب  )استحّبوا( بتضمينه معنى فّضلوا.اآلخرة( جاّر ومجرور 
 والمصدر المؤّول )أنّهم استحّبوا ...( في محّل جّر بالباء متعّلق بمحذوف خبر المبتدأ ذلك.

)الواو( عاطفة )أّن الّله ال يهدي( مثل أنّهم استحّبوا )القوم( مفعول به منصوب )الكافرين( نعت للقوم 
 منصوب.

 ّله ال يهدي ..( في محّل جّر معطوف على المصدر.والمصدر المؤّول )أّن ال
 المؤّول األّول.

 ال محّل لها استئناف بيانّي.« ذلك بأنّهم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر أّن )األول(.« استحّبوا ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر أّن )الثانّي(.« ال يهدي ... » وجملة : 

حّل رفع مبتدأ .. و)الكاف( للخطاب )اّلذين( موصول في محّل رفع )أولئك( ، اسم إشارة مبنّي في م
خبر )طبع( فعل ماض )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )على قلوبهم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )طبع( ، 

و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة في المواضع الثالثة )سمعهم ، أبصارهم( مثل قلوبهم 
، )الغافلون( خبر المبتدأ «  3» لعطف )أولئك( مثل األول )هم( ضمير فصل ومعطوفان عليه بحرفي ا

 أولئك.
 « . 9» في محّل نصب حال من القوم « أولئك اّلذين ... » وجملة : 

___________ 
 ( أو ضمير منفصل مبتدأ خبره )الغافلون( ، والجملة خبر المبتدأ أولئك.3)
 ( أو ال محّل لها استئنافّية.9)

(31/121) 
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 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« طبع الّله ... » وجملة : 
 في محّل نصب معطوفة على جملة أولئك الذين طبع ..« أولئك ... الغافلون » وجملة : 

األول )في  ، )أنّهم( مثل«  3» )ال جرم( نافية للجنس واسمها مبنّي على الفتح في محّل نصب 
، «  9» اآلخرة( جاّر ومجرور متعّلق ب  )الخاسرون( ، )هم( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ 



 )الخاسرون( خبر المبتدأ )هم( مرفوع ، وعالمة الرفع الواو.
المصدر المؤّول )أنّهم .. هم الخاسرون( في محّل جّر بحرف جّر محذوف تقديره ، في ، أي ال جرم 

 .. هم الخاسرون ، فالجار متعّلق بخبر ال.في أنّهم 
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« ال جرم )في( أنّهم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر أّن.« هم الخاسرون » وجملة : 

)ثّم( حرف عطف )إّن( حرف توكيد ونصب )رّبك( اسم إّن منصوب .. و)الكاف( مضاف إليه )الالم( 
في محّل جّر متعّلق بخبر إّن أي هو ناصر لهم )هاجروا( فعل ماض وفاعله حرف جّر )اّلذين( موصول 

)من بعد( جاّر ومجرور متعّلق ب  )هاجروا( ، )ما( حرف مصدرّي )فتنوا( فعل ماض مبنّي للمجهول .. 
و)الواو( نائب الفاعل )ثّم( مثل األول )جاهدوا( مثل هاجروا وكذلك )صبروا( ، )إّن رّبك من بعدها( 

 ألولى .. و)ها( مضاف إليه )الالم( المزحلقة للتوكيد )غفور( خبر مرفوع )رحيم( خبر ثان مرفوع.مثل ا
___________ 

( من هذه السورة. 19،  91( من سورة هود و)99( انظر حاالت إعراب )ال جرم( في اآليات )3)
].....[ 

 ( أو هو ضمير أستعير لمحّل النصب توكيد للضمير اسم أّن.9)
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 ال محّل لها معطوفة على جملة ال جرم ..« إّن رّبك للذين ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« هاجروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« فتنوا ... » وجملة : 

 .( في محّل جّر مضاف إليه.والمصدر المؤّول )ما فتنوا .
 ال محّل لها معطوفة على جملة هاجروا.« جاهدوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة هاجروا.« صبروا ... » وجملة : 
 « . 3» ال محّل لها استئنافّية لتأكيد الجملة األولى « إّن رّبك .. لغفور » وجملة : 

 الصرف : 
 اطمأّن الخماسّي ، وزنه مفعلّل بضّم الميم وكسر الالم األولى. )مطمئّن( ، اسم فاعل من

 الفوائد
 المفتونون عن دينهم : 



يماِن .. -  قوله تعالى : َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِإيمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
الذين آمنوا بما أنزل على محمد/ صّلى الّله  عند ما اشتد المشركون من أهل مكة على المستضعفين

عليه وسّلم/ ارتّد عدد منهم إلى الكفر : وكانوا فئتين : فئة استجابت إلغراء قريش رهبة أو رغبة ، وفئة 
 عذبت في اهلل حتى اضطرت للنطق بكلمة الكفر.

سالم. ومنهم صهيب منهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه ، وقد قتلهما أبو جهل فكانا أول شهيدين في اإل
وخباب وبالل وسالم ، فقد لجؤوا إلى التقية ، فقالوا كلمة الكفر في لسانهم وقلوبهم عامرة باإليمان ، 

وقد قبل الرسول منهم ذلك وأقّرهم عليه ، ونزل فيهم من القرآن الكريم قوله تعالى : ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه 
يماِن.  ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

___________ 
 ( أو هي بدل من األولى ال محّل لها.3)

(31/121) 
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 [333( : آية 31]سورة النحل )

 (333يَ ْوَم تَْأِتي ُكلُّ نَ ْفٍس ُتجاِدُل َعْن نَ ْفِسها َوتُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس ما َعِمَلْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن )
 اإلعراب

)تأتي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة «  3» به لفعل محذوف تقديره اذكر  )يوم( مفعول
على الياء )كّل( فاعل مرفوع )نفس( مضاف إليه مجرور )تجادل( مضارع مرفوع ، والفاعل هي )عن 

رع نفسها( جاّر ومجرور متعّلق ب  )تجادل( ، و)ها( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )توّفى( فعل مضا
مبنّي للمجهول مرفوع وعالمة الرفع الضّمة المقّدرة على األلف )كّل( نائب الفاعل مرفوع )نفس( مثل 

 األول )ما( حرف مصدرّي )عملت( فعل ماض ، و)التاء( للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي.
 9» ملها والمصدر المؤّول )ما عملت ..( في محّل نصب مفعول به ، على حذف مضاف أي جزاء ع

. » 
)الواو( واو الحال )هم( ضمير منفصل مبتدأ )ال( نافية )يظلمون( مضارع مبنّي للمجهول مرفوع ، 

 و)الواو( نائب الفاعل.
 ال محّل لها استئنافّية.« )اذكر( يوم ... » جملة : 

 في محّل جّر مضاف إليه.« تأتي كّل ... » وجملة : 
 « . 1» عت لكّل نفس في محّل رفع ن« تجادل ... » وجملة : 



 في محّل جّر معطوفة على جملة تأتي.« توّفى كّل نفس » وجملة : 
___________ 

 ( أو هو ظرف زمان منصوب متعّلق برحيم.3)
 ( يجوز أن يكون )ما( اسم موصول في محّل نصب ، والعائد محذوف ، والجملة بعده صلة.9)
 ( أو في محّل نصب حال.1)

(31/122) 
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 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« عملت ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال.« و )هم( ال يظلمون » وجملة : 
 في محّل رفع خبر المبتدأ )هم(.« ال يظلمون » وجملة : 

 الصرف : 
الياء متحرّكة بعد فتح قلبت ألفا  جاءت -بياء في آخره  -)توّفى( ، فيه إعالل بالقلب ، أصله توفي 

 ورسمت برسم الياء ألنها خامسة.
 الفوائد

 يَ ْوَم تَْأِتي ُكلُّ نَ ْفٍس :  -
هي اسم للداللة على اإلحاطة والجمع ، أو أجزاء األفراد ، وهي إما نكرة نحو ُكلُّ نَ ْفٍس ذائَِقُة « كل » 

 اْلِقياَمِة فَ ْردا . اْلَمْوِت ، وإما معرفة نحو وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْومَ 
 إعرابها : إلعرابها ثالثة أوجه : 

 أحدها : أن تكون توكيدا لمعرفة ، وهو مذهب البصريين.
 الثاني : أن يكون نعتا لمعرفة ، فتدل على كماله نحو : 

 « .هم القوم كل القوم يا أم خالد » 
 الثالث : أن تكون تالية للعوامل ، إما مضافة نحو : 

 ِبما َكَسَبْت رَِهيَنٌة. ُكلُّ نَ ْفسٍ 
أو غير مضافة نحو : وَُكالًّ َضَرْبنا َلُه اأْلَْمثاَل. ومنه نيابتها عن المصدر فتكون منصوبة على أنها مفعول 

 مطلق ، نحو َفال َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل وقد تضاف إلى الظرف فتعرب مفعوال فيه.
 مالحظة : لفظ كل حكمه اإلفراد والتذكير.

 كل بحسب ما تضاف إليه ، فيراعى معنى ما تضاف إليه في التنكير  ومعنى
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و التعريف واإلفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، نحو كل نفس ذائقة الموت ، وكل حزب بما 

 لديهم فرحون ، وكل نفس بما كسبت رهينة.
فتأّمل وتصّرف. هديت إلى « كل » مثلة روعي فيها معنى المضاف إليه ولم يراع لفظ فسائر هذه األ

 الصواب.
 [339( : آية 31]سورة النحل )

قَ َها اللَُّه ُعِم اللَِّه فََأذاَوَضَرَب اللَُّه َمَثال  قَ ْريَة  كاَنْت آِمَنة  ُمْطَمِئنَّة  يَْأتِيها ِرْزقُها رََغدا  ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت بِأَن ْ 
 (339لِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبما كانُوا َيْصنَ ُعوَن )

 اإلعراب
)الواو( استئنافّية )ضرب( فعل ماض )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )مثال( مفعول به منصوب )قرية( 

ه واسمه ضمير مستتر تقدير  -و)التاء( للتأنيث  -بدل من )مثال( منصوب )كانت( فعل ماض ناقص 
، و)ها( ضمير «  3» هي )آمنة( خبر كان منصوب )مطمئّنة( خبر ثان منصوب )يأتيها( مثل تأتي 

مفعول به )رزقها( فاعل مرفوع .. و)ها( مضاف إليه )رغدا( مصدر في موضع الحال )من كّل( جاّر 
( مثل ومجرور متعّلق ب  )يأتيها( ، )مكان( مضاف إليه مجرور )الفاء( عاطفة في الموضعين )كفرت

، )بأنعم( جاّر ومجرور متعّلق ب  )كفرت( ، )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور ، «  9» عملت 
و)ها( مفعول به )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )لباس( مفعول به ثان « ..  1» )أذاقها( مثل عمل 

مجرور )الباء( حرف منصوب )الجوع( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )الخوف( معطوف على الجوع 
 جّر )ما( حرف

___________ 
 (.333( في اآلية السابقة )1،  9،  3)
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 «  9» ، )كانوا يصنعون( مثل كانوا يعملون. «  3» مصدرّي 

 و المصدر المؤّول )ما كانوا ..( في محّل جّر بالباء متعّلق ب  )أذاقها(.
 ال محّل لها استئنافّية.« ضرب الّله ... » ملة : ج



 في محّل نصب نعت لقرية.« كانت آمنة ... » وجملة : 
 « . 1» في محّل نصب خبر ثالث للفعل كانت « يأتيها رزقها » وجملة : 
 في محّل نصب معطوفة على جملة كانت ...« كفرت ... » وجملة : 
 نصب معطوفة على جملة كفرت .. في محلّ « أذاقها الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« كانوا يصنعون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يصنعون » وجملة : 

 البالغة
( المجاز المرسل : في قوله تعالى َوَضَرَب اللَُّه َمَثال  قَ ْريَة  أي أهل قرية والعالقة المحلية ، إذ أطلق 3)

 وأريد الحال.المحّل 
 ( في قوله تعالى فََأذاقَ َها اللَُّه لِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف استعارتان مكنيتان.9)

أما اإلذاقة ، فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة ، لشيوعها في الباليا والشدائد ، وما يمّس الناس منها ، 
أثر الضرر واأللم بما يدرك من  فيقولون : ذاق فالن البؤس والضر ، وأذاقه العذاب : شبه ما يدرك من

 طعم المّر والبشع.
وأما اللباس ، فقد شبه به الشتماله على الالبس : ما غشي اإلنسان والتبس به من بعض الحوادث ، 

 فكأنما قد أحاط بهم واشتمل عليهم كما يشتمل اللباس على البسه.
___________ 

 ( أو اسم موصول في محّل جّر والعائد محذوف.3)
 ( من هذه السورة.27في اآلية ) (9)
 ( أو في محّل نصب حال من الضمير من آمنة.1)
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 [331( : آية 31]سورة النحل )

ُهْم َفَكذَّبُوُه فََأَخَذُهُم اْلَعذاُب َوُهْم ظاِلُموَن )  (331َوَلَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ِمن ْ
 اإلعراب

واو( استئنافّية )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف تحقيق )جاءهم( فعل ماض ، و)هم( ضمير )ال
مفعول به )رسول( فاعل مرفوع )من( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل جّر متعّلق بنعت لرسول )الفاء( 

العذاب( فاعل عاطفة الموضعين )كّذبوه( فعل ماض وفاعله ، و)الهاء( مفعول به )أخذهم( مثل جاءهم )



 مرفوع )الواو( واو الحال )هم( ضمير منفصل مبتدأ )ظالمون( خبر مرفوع ، وعالمة الرفع الواو.
 ال محّل لها جواب القسم المقّدر.« قد جاءهم رسول ... » جملة : 

 ال محّل لها معطوفة على جملة جواب القسم.« كّذبوه ... » وجملة : 
 محّل لها معطوفة على جملة كّذبوه.ال « أخذهم العذاب ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال.« هم ظالمون » وجملة : 

 [331( : آية 31]سورة النحل )
 (331َفُكُلوا ِممَّا َرزََقُكُم اللَُّه َحالال  طَيِّبا  َواْشُكُروا نِْعَمَت اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن )

 اإلعراب
ّدر )كلوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون .. و)الواو( فاعل )من( حرف )الفاء( رابطة لجواب شرط مق

جّر )ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )كلوا( ، )رزقكم( فعل ماض .. و)كم( ضمير مفعول 
، «  3» به )الّله( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )حالال( حال من المفعول الثاني المقّدر أي رزقكم إيّاه الّله 

 ، )الواو( عاطفة )اشكروا( مثل كلوا«  9» )طّيبا( حال ثانية 
___________ 

( أو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي أكال حالال ، ومثله )طّيبا( .. ويجوز أن يكون مفعوال به أي 3)
 طعاما حالال.

 ( يجوز أن يكون نعتا ل  )حالال( منصوب مثله.9)
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)نعمة( مفعول به منصوب )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل 
ماض ناقص في محّل جزم فعل الشرط .. و)تم( ضمير اسم كان )إيّاه( ضمير منفصل مبنّي في محّل 

 نصب مفعول به مقّدم )تعبدون( مضارع مرفوع .. و)الواو( فاعل.
 في محّل جزم جواب شرط مقّدر أي إن أتاكم رزق الّله فكلوا ..« كلوا ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« رزقكم الّله ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة كلوا.« اشكروا ... » وجملة : 
دّل عليه ما قبله أي :  ال محّل لها استئنافّية .. وجواب الشرط محذوف« كنتم .. تعبدون » وجملة : 

 إن كنتم تعبدونه فكلوا من رزقه واشكروا نعمته.
 في محّل نصب خبر كنتم.« تعبدون » وجملة : 



 [335( : آية 31]سورة النحل )
َر باٍغ َوال عاٍد فَِإنَّ اللََّه  ِإنَّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ  َغي ْ

 (335َغُفوٌر رَِحيٌم )
 اإلعراب

)إنّما( كافة ومكفوفة )حّرم( فعل ماض ، والفاعل هو )على( حرف جّر و)كم( ضمير في محّل جّر 
متعّلق ب  )حّرم( ، )الميتة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة في المواضع األربعة )الدم ، لحم( اسمان 

فان على الميتة منصوبان )الخنزير( مضاف إليه مجرور )ما( اسم موصول مبنّي في محّل نصب معطو 
معطوف على الميتة بالواو )أهّل( فعل ماض مبنّي للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

)الباء( حرف وهو العائد )لغير( جاّر ومجرور متعّلق ب  )أهّل( ، )الّله( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور 
 جّر و)الهاء(
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، )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبنّي في محّل رفع «  3» ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )أهّل( 

مبتدأ )اضطّر( فعل ماض مبنّي للمجهول مبنّي في محّل جزم فعل الشرط ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )غير( حال منصوبة )باغ( مضاف إليه مجرور وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة على الياء 

المحذوفة )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )عاد( مثل باغ ومعطوف عليه )الفاء( رابطة أو تعليلّية 
مرفوع )رحيم( خبر ثان  )إّن( حرف توكيد ونصب )الّله( لفظ الجاللة اسم إّن منصوب )غفور( خبر إنّ 

 مرفوع.
 ال محّل لها استئنافّية.« إنّما حّرم ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« أهّل لغير ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« من اضطّر ... » وجملة : 
 « . 9» في محّل رفع خبر المبتدأ )من( « اضطّر ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليل للجواب المقّدر أي : فال إثم عليه فإن الّله غفور ..« إّن الّله غفور » وجملة : 

 الفوائد
َر باٍغ َوال عاٍد فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم. -  قوله تعالى : َفَمِن اْضُطرَّ َغي ْ

كة ، ولم يجدوا ما يتبلغون به قال الفقهاء ما فحواه : إذا حّلت المجاعة بقوم ، حتى أشرفوا على الهل
سوى إحدى الحرمات المذكورة في اآلية اآلنفة الذكر ، فال إثم عليهم أن يتناولوا مما نّص على تحريمه 



، شريطة أن ال يتكثروا منه. وإنما يتناولون ما ينقذهم من الهالك ، فال يحتكرون وال يختزنون وال 
 عنى قوله : غير عاد وال باغ.يستأثرون وال يتزيدون فوق الضرورة. وهذا م

___________ 
 ( أو متعّلق بحال من نائب الفاعل أي مضّحى به.3)
 ( يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.9)

(31/125) 
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 [337إلى  331( : اآليات 31]سورة النحل )

ِسَنُتُكُم اْلَكِذَب هذا َحالٌل َوهذا َحراٌم لِتَ ْفتَ ُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َوال تَ ُقوُلوا ِلما َتِصُف أَلْ 
 (337( َمتاٌع قَِليٌل َوَلُهْم َعذاٌب أَلِيٌم )331َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال يُ ْفِلُحوَن )

 اإلعراب
رع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون .. و)الواو( فاعل )الواو( استئنافّية )ال( ناهية جازمة )تقولوا( مضا

، )تصف( مضارع مرفوع )ألسنتكم( فاعل مرفوع .. «  3» )الالم( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 
 « . 9» و)كم( ضمير مضاف إليه )الكذب( مفعول به عامله تصف منصوب 
   )تقولوا( ، و)الالم( للتعليل.والمصدر المؤّول )ما تصف ألسنتكم ..( في محّل جّر بالالم متعّلق ب

)ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبنّي في محّل رفع مبتدأ )حالل( خبر مرفوع )الواو( عاطفة )هذا 
حرام( مثل هذا حالل )الالم( للتعليل )تفتروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة النصب 

 ر متعّلق ب  )تفتروا( ، )الكذب( مفعول به منصوب.حذف النون و)الواو( فاعل )على الّله( جاّر ومجرو 
 والمصدر المؤّول )أن تفتروا( في محّل جّر بالالم وهو بدل من المصدر المؤّول األّول بإعادة الجاّر.

 )اّلذين( اسم موصول مبنّي في محلّ  -ناسخ  -)إّن( حرف مشّبه بالفعل 
___________ 

 والعائد محذوف أي تصفه ، والجملة بعده صلة ما. ].....[ ( أو اسم موصول في محّل جّر بالالم ،3)
( يجوز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن المصدر أي ال تقولوا القول الكذب .. كما يجوز أن يكون 9)

 مفعوال به للقول.
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( فاعل )على الّله الكذب( مثل األولى )ال( نافية نصب اسم إّن )يفترون( مضارع مرفوع .. و)الواو

 )يفلحون( مثل يفترون.
 ال محّل لها استئنافّية.« ال تقولوا ... » جملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« تصف ألسنتكم ... » وجملة : 
 « . 3» في محّل نصب مقول القول « هذا حالل ... » وجملة : 
 في محّل نصب معطوف على جملة مقول القول.« م ... هذا حرا» وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.« تفتروا ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« إّن اّلذين ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« ال يفلحون » وجملة : 
 ّلذين(.ال محّل لها صلة الموصول )ا« يفترون ... » وجملة : 

، )قليل( نعت لمتاع مرفوع )الواو( عاطفة «  9» )متاع( مبتدأ مرفوع خبره محذوف مقّدم أي لهم متاع 
)الالم( حرف جّر و)هم( ضمير في محّل متعّلق بخبر مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت 

 لعذاب مرفوع.
 ال محّل لها تعليلّية.« )لهم( متاع ... » وجملة : 

 ال محّل لها معطوفة على التعليلّية.« لهم عذاب ... » ة : وجمل
___________ 

 ( وهي في محّل نصب بدل من الكذب إن أعرب )الكذب( مفعوال به لفعل تقولوا.3)
 ( أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره عيشهم أو منفعتهم أو بقاؤهم .. متاع.9)
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 البالغة

االستعارة بالكناية : في قوله تعالى ِلما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب كأن ألسنتهم لكونها منشأ للكذب  -
ومنبعا للزور شخص عالم بكنهه ومحيط بحقيقته يصفه للناس أوضح وصف ويعرفه أبين تعريف على 

نه تصف السحر. وهو من فصيح الكالم طريقة االستعارة بالكناية كما يقال : وجهه يصف الجمال وعي
 وبليغه.
 الفوائد



علق ابن هشام على هذه اآلية بقوله : قيل في َوال تَ ُقوُلوا ِلما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب وفي َكما َأْرَسْلنا 
ِفيُكْم َرُسوال  ِمْنُكْم أن الكذب بدل من مفعول تصف المحذوف ، أي لما تصفه. وكذلك في رسوال ، 

موصول اسمي ، ويرده أن فيه إطالق ما على الواحد من أولي العلم. « كما » في « ما » ناء على أن ب
والظاهر أن ما كافة. وأظهر منه أنها مصدرية ، إلبقاء الكاف حينئذ على عمل الجر. وقيل في الكذب 

سنتكم من البهائم أنه مفعول لتقولوا ، والجملتان بعده بدل منه أي ال تقولوا الكذب ، لما تصفه أل
بالحل والحرمة ، وإما لمحذوف ، أي فتقولون الكذب ، وإما لتصف على أن ما مصدرية والجملتان 

 محكيتا القول ، أي ال تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتكم.
 [332إلى  331( : اآليات 31]سورة النحل )

( 331ْيَك ِمْن قَ ْبُل َوما َظَلْمناُهْم َولِكْن كانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن )َوَعَلى الَِّذيَن هاُدوا َحرَّْمنا ما َقَصْصنا َعلَ 
ْعِدها لََغُفوٌر رَِحيٌم ثُمَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِبَجهاَلٍة ثُمَّ تابُوا ِمْن بَ ْعِد ذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن ب َ 

(332) 
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 اإلعراب

)الواو( استئنافّية )على( حرف جّر )اّلذين( اسم موصول في محّل جّر متعّلق ب  )حّرمنا( ، )هادوا( فعل 
ماض وفاعله )حّرمنا( فعل ماض وفاعله )ما( اسم موصول مبنّي في محّل نصب مفعول به )قصصنا( مثل 

ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )قصصنا( ، )من( حرف جّر )قبل( اسم  حّرمنا )على( مثل األول )الكاف(
)ما( نافية  -أو حالّية  -، )الواو( عاطفة «  3» مبنّي على الضّم في محّل جّر متعّلق ب  )قصصنا( 

)ظلمناهم( مثل حّرمنا .. و)هم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك )كانوا( فعل 
)أنفسهم( مفعول به مقّدم منصوب .. و)هم( مضاف إليه )يظلمون( مضارع مرفوع  ماض ناقص واسمه
 .. و)الواو( فاعل.

 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« هادوا ... » جملة : 
 ال محّل لها استئنافّية.« حّرمنا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )ما(.« قصصنا ... » وجملة : 
 « . 9» ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية « ظلمناهم ... ما » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على ما ظلمناهم.« كانوا ... يظلمون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يظلمون » وجملة : 



، )السوء( مفعول به منصوب )بجهالة( جاّر «  1» )ثّم( حرف عطف )إّن رّبك .. السوء( مّر إعرابها 
مجرور حال من فاعل عملوا )ثّم( مثل األول )تابوا( فعل مثل هادوا )من بعد( جاّر ومجرور متعّلق ب  و 

)تابوا( ، )ذلك( اسم اإلشارة مبنّي في محّل جّر مضاف إليه .. و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 
 « . 1» )الواو( عاطفة )أصلحوا( مثل هادوا )إّن رّبك .. رحيم( مّر إعرابها 

___________ 
 ( وقيل متعّلق ب  )حّرمنا(.3)
 ( أو في محّل نصب حال من ضمير الفاعل في )حّرمنا(.9)
 ( من هذه السورة.332( في اآلية )1،  1)
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 ال محّل لها معطوفة على جملة حّرمنا ...« إّن رّبك للذين ... » وجملة : 

 ال محّل لها صلة الموصول )الذين(.« عملوا ... : » وجملة 
 ال محّل لها معطوفة على جملة الصلة.« تابوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة تابوا.« أصلحوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها استئنافّية مؤّكدة لألولى.« إّن رّبك .. لغفور ... » وجملة : 

 الفوائد
قبل ظرف زمان مبنّي على الضم إلضافته إلى مضاف إليه المحذوف لفظا ، الملحوظ  من قبل : - 3

 فال حاجة للتكرار.« قبل وبعد » عقال. وقد تقدم البحث عن 
السوء : كتبت الهمزة على السطر ، ألنها وقعت في آخر الكلمة ، وسبقت بساكن. وقد قدمنا  - 9

 والها ، فعد إليه في مكانه.بحثا إضافيا عن الهمزة وكتابتها في سائر أح
 [391إلى  392( : اآليات 31]سورة النحل )

( شاِكرا  أِلَنْ ُعِمِه اْجَتباُه َوَهداُه ِإلى ِصراٍط 392ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن ُأمَّة  قانِتا  لِلَِّه َحِنيفا  َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )
ْنيا 393ُمْسَتِقيٍم ) ( ثُمَّ َأْوَحْينا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع 399َحَسَنة  َوِإنَُّه ِفي اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن )( َوآتَ ْيناُه ِفي الدُّ

 (391ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفا  َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )
 اإلعراب

ان( فعل )إّن( حرف توكيد ونصب )إبراهيم( اسم إّن منصوب ، ومنع من التنوين للعلمّية والعجمة )ك



ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )أّمة( خبر كان منصوب )قانتا( خبر ثان منصوب )لّله( 
 جارّ 
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و مجرور متعّلق ب  )قانتا( ، )حنيفا( خبر ثالث منصوب )الواو( عاطفة )لم( حرف نفي وجزم )يك( 

وعالمة الجزم السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه هو )من  مضارع مجزوم ناقص
 المشركين( جاّر ومجرور متعّلق بخبر يك.

 ال محّل لها استئنافّية.« إّن إبراهيم كان ... » جملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« كان أّمة ... » وجملة : 
 لة كان أّمة.في محّل رفع معطوفة على جم« لم يك ... » وجملة : 

)شاكرا( خبر آخر لكان منصوب )ألنعمه( جاّر ومجرور متعّلق ب  )شاكرا( .. و)الهاء( مضاف إليه 
)اجتباه( فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر على األلف .. و)الهاء( ضمير مفعول به والفاعل هو )الواو( 

 داه( ، )مستقيم( نعت لصراط مجرور.عاطفة )هداه( مثل اجتباه )إلى صراط( جاّر ومجرور متعّلق ب  )ه
 ال محّل لها استئناف بيانّي.« اجتباه ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة اجتباه.« هداه ... » وجملة : 

)الواو( عاطفة )آتيناه( فعل مبنّي على السكون .. و)نا( ضمير الفاعل ، و)الهاء( مفعول به )في الّدنيا( 
، وعالمة الجّر الكسرة «  3»  -نعت تقّدم على المنعوت  -ق بحال من حسنة جاّر ومجرور متعلّ 

المقّدرة على األلف )حسنة( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )إنّه( حرف مشّبه بالفعل ، و)الهاء( 
ضمير في محّل نصب اسم إّن )في اآلخرة( جاّر ومجرور متعّلق بالصالحين )الالم( المزحلقة للتوكيد 

 ن الّصالحين( جاّر ومجرور خبر إّن.)م
___________ 

 ( أو متعّلق ب  )آتيناه(.3)

(31/133) 

 

 139، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 ال محّل لها معطوفة على جملة اجتباه.« آتيناه ... » وجملة : 



 ال محّل لها معطوفة على جملة آتيناه.« إنّه في اآلخرة ... » وجملة : 
حرف عطف )أوحينا( مثل آتينا )إلى( حرف جّر و)الكاف( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )أوحينآ( ، )ثّم( 

، )اتّبع( فعل أمر ، والفاعل أنت )مّلة( مفعول به منصوب )إبراهيم( مضاف «  3» )أن( حرف تفسير 
( نافية )كان( فعل إليه مجرور وعالمة الجّر الفتحة )حنيفا( حال من إبراهيم منصوبة )الواو( عاطفة )ما

 ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )من المشركين( جاّر ومجرور خبر كان.
 ال محّل لها معطوفة على جملة آتيناه.« أوحينآ ... » وجملة : 
 ال محّل لها تفسيريّة.« اتّبع ... » وجملة : 
 نيفا(.في محّل نصب معطوفة على الحال )ح« ما كان من المشركين » وجملة : 

 الفوائد
 تأتي الحال من المضاف إليه ، إذا كان إحدى الحاالت التالية :  -
 أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه ، نحو ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. -أ 

 أو كان شبيه الجزء من المضاف إليه ، نحو اآلية اتَِّبْع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفا . -ب 
 المضاف عامال في الحال نحو ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميعا .أن يكون  -ج 

___________ 
 أو حرف مصدرّي ، والمصدر المؤّول مجرور بحرف جّر محذوف متعّلق ب  )أوحينا(. - 3

(31/139) 

 

 131، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [391( : آية 31]سورة النحل )

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة ِفيما كانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن  ِإنَّما ُجِعَل السَّْبُت َعَلى الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِه َوِإنَّ رَبََّك لََيْحُكُم بَ ي ْ
(391) 

 اإلعراب
)إنّما( كافّة ومكفوفة )جعل( فعل ماض مبنّي للمجهول )السبت( نائب الفاعل )على الذين( جاّر 

عل( بتضمينه معنى وضع )اختلفوا( فعل ماض وفاعله )في( حرف متعّلق ب  )ج«  3» ومجرور مّر إعرابه 
، «  9» جّر و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )اختلفوا( ، )الواو( عاطفة )إّن رّبك( مثل إّن إبراهيم 

و)الكاف( ضمير مضاف إليه )الالم( المزحلقة للتوكيد )يحكم( مضارع مرفوع والفاعل هو )بينهم( 
 ّلق ب  )يحكم( ..ظرف منصوب متع

و)هم( ضمير مضاف إليه )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق ب  )يحكم( ، )القيامة( مضاف إليه مجرور 



)في( حرف جّر و)ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  )يحكم( ، )كانوا .. يختلفون( مثل كانوا 
 )فيه( مثل األول متعّلق ب  )يختلفون(.« .  1» يظلمون 

 ال محّل لها استئنافّية.« جعل الّسبت ... : » جملة 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين(.« اختلفوا فيه ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« إّن رّبك ليحكم ... » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« يحكم ... » وجملة : 
 ها صلة الموصول )ما(.ال محّل ل« كانوا ... يختلفون » وجملة : 
 في محّل نصب خبر كانوا.« يختلفون » وجملة : 

___________ 
 ( من هذه السورة.331( في اآلية )3)
 ( من هذه السورة.392( في اآلية )9)
 ( من هذه السورة.331( في اآلية )1)

(31/131) 

 

 131، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 [391إلى  395( : اآليات 31]سورة النحل )

َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ ادُْع ِإلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو 
ٌر ( َوِإْن عاقَ ْبُتْم َفعاِقُبوا ِبِمْثِل ما عُ 395َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن ) وِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَ ْرُتْم َلُهَو َخي ْ

ُرَك ِإالَّ بِاللَِّه َوال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا يَْمُكُروَن )391ِللصَّاِبرِيَن ) ( ِإنَّ 397( َواْصِبْر َوما َصب ْ
 (391اللََّه َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن )

 اإلعراب
)ادع( فعل أمر مبنّي على حذف حرف العّلة ، والفاعل أنت )إلى سبيل( جاّر ومجرور متعّلق بفعل ادع 
)رّبك( مضاف إليه مجرور و)الكاف( مضاف إليه )بالحكمة( جاّر ومجرور متعّلق بحال من فاعل ادع 

مجرور )الواو( عاطفة )الواو( عاطفة )الموعظة( معطوف على الحكمة مجرور )الحسنة( نعت للموعظة 
)جادلهم( مثل ادع ، و)هم( ضمير مفعول به )الباء( حرف جّر )الّتي( اسم موصول في محّل جّر متعّلق 

ب  )جادل( ، وثّمة موصوف محذوف أي : بالمجادلة التي .. )هي( ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع 
)الكاف( ضمير مضاف إليه )هو( ضمير و«  3» مبتدأ )أحسن( خبر مرفوع )إّن رّبك( مثل إّن إبراهيم 

منفصل مبتدأ )أعلم( خبر المبتدأ هو )الباء( حرف جّر )من( اسم موصول مبنّي في محّل جّر متعّلق ب  



)أعلم( )ضّل( فعل ماض ، والفاعل هو وهو العائد )عن سبيله( جاّر ومجرور متعّلق ب  )ضّل( ، و)الهاء( 
 لم( مثل األولى )بالمهتدين( جاّر ومجرورضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )هو أع

___________ 
 ( من هذه السورة.392( في اآلية )3)

(31/131) 

 

 135، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
 متعّلق ب  )أعلم( الثاني ، وعالمة الجّر الياء.

 ال محّل لها استئنافّية.« ادع ... » جملة : 
 لها معطوفة على االستئنافّية.ال محّل « جادلهم ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )الّتي(.« هي أحسن ... » وجملة : 
 ال محّل لها تعليلّية.« إّن رّبك .. » وجملة : 
 في محّل رفع خبر إّن.« هو أعلم ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )من(.« ضّل ... » وجملة : 
 في محّل رفع معطوفة على جملة هو أعلم )األولى(. «هو أعلم )الثانية( » وجملة : 

)الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )عاقبتم( فعل ماض مبنّي على السكون في محّل جزم فعل الشرط 
.. و)تم( ضمير فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )عاقبوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون .. و)الواو( 

ّلق ب  )عاقبوا( ، )ما( اسم موصول مبنّي في محّل جّر مضاف إليه فاعل )بمثل( جاّر ومجرور متع
)عوقبتم( فعل ماض مبنّي للمجهول .. و)تم( ضمير في محّل رفع نائب الفاعل )الباء( حرف جّر 

و)الهاء( ضمير في محّل جّر متعّلق ب  )عوقبتم( ، )الواو( عاطفة )الالم( موطّئة للقسم )إن صبرتم( مثل 
الم( الم القسم )هو خير( مثل هو أعلم )للصابرين( جاّر ومجرور متعّلق ب  )خير( ، وعالمة إن عاقبتم )ال

 الجّر الياء.
 ال محّل لها معطوفة على االستئنافّية.« إن عاقبتم ... » وجملة : 
 في محّل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.« عاقبوا ... » وجملة : 
 ها صلة الموصول )ما(.ال محّل ل« عوقبتم به ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة إن عاقبتم ..« إن صبرتم ... » وجملة : 
ال محّل لها جواب القسم المقّدر .. وجواب الشرط محذوف دّل عليه « هو خير للصابرين » وجملة : 



 جواب القسم.
 )الواو( عاطفة )اصبر( مثل ادع )الواو( واو الحال )ما( نافية )صبرك(

(31/135) 

 

 131، ص :  31الجدول في إعراب القرآن ، ج 
مبتدأ مرفوع .. و)الكاف( مضاف إليه )إاّل( أداة حصر )بالّله( جاّر ومجرور متعّلق بخبر المبتدأ صبرك 
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تحزن( مضارع مجزوم ، والفاعل أنت )على( حرف جّر و)هم( ضمير 

تحزن( ، )الواو( عاطفة )ال تك( مثل ال تحزن ، والفعل مضارع ناقص ، وعالمة في محّل جّر متعّلق ب  )
الجزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت )في ضيق( جاّر 

، )يمكرون( مضارع مرفوع .. «  3» ومجرور متعّلق بخبرتك )من( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 
 و)الواو( فاعل.

 در المؤّول )ما يمكرون( في محّل جّر بحرف الجّر متعّلق ب  )ضيق(.المص
 ال محّل لها معطوفة على جملة إن عاقبتم ...« اصبر ... » وجملة : 
 في محّل نصب حال من فاعل اصبر.« ما صبرك إاّل بالّله » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة اصبر.« ال تحزن ... » وجملة : 
 ال محّل لها معطوفة على جملة ال تحزن.« ال تك في ضيق .. » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )ما(.« يمكرون » وجملة : 

)إّن( حرف مشّبه بالفعل )الّله( لفظ الجاللة اسم إّن منصوب )مع( ظرف منصوب متعّلق بخبر إّن 
نّي على الضّم المقّدر على األلف )اّلذين( موصول في محّل جّر مضاف إليه )اتّقوا( فعل ماض مب

المحذوفة اللتقاء الساكنين .. و)الواو( فاعل )الواو( عاطفة )اّلذين( مثل األول ومعطوف عليه )هم 
 « . 9» محسنون( مثل )هم( ظالمون 

 ال محّل لها تعليلّية.« إّن الّله مع ... » وجملة : 
 ّلذين(.ال محّل لها صلة الموصول )ا« اتّقوا ... » وجملة : 
 ال محّل لها صلة الموصول )اّلذين الثاني(.« هم محسنون » وجملة : 

___________ 
 ( أو اسم موصول في محّل جّر ، والعائد محذوف.3)
 ( من هذه السورة. ].....[331( في اآلية )9)
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